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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

KIRÁLYI  VÁROSNAP
November 6-án tartották ünnepi tes-
tületi ülés keretében a Királyi Városna-
pot. Előtte a városvezetés elhelyezte a 
megemlékezés koszorúit Kőszeg nagy 
elődjeinek sírjánál. Az ünnepnap értük 
és azokról szólt, akik az elmúlt években 
sokat tettek Kőszegért. 
A lovagteremben Huber László pol-
gármester beszélt a Királyi Városnap 
eredetéről, amikor 1648. november 
6-án III. Ferdinánd királyi városi ran-
got adott Kőszegnek. Dr. Bariska István 
főlevéltáros kutatásai és javaslata alap-
ján lett ez a nap Kőszeg ünnepe. Idén 
két évfordulóról megemlékezve adtak 
át elismeréseket.
Az „Árpád-házi Szent Margitról neve-
zett domonkos nővérek 150 éve” című 
könyvet Magyar Marietta Mirjam nővér, 
és dr. Zágorhidi Czigány Balázs törté-
nész mutatta be. A szerzetesrend ma-
gyarországi letelepedésének Kőszeg volt 
a bölcsője. Seper András tűzoltó ezredes 
előadásában végigvezette a kőszegi 
tűzoltóság 150 éves történetét. Sorra 
vette a parancsnokok tevékenységét, de 
a saját időszakát mellőzte. Seper And-
rás meghatódott, amikor Pócza Zoltán 
szólította „Kőszeg Város Díszpolgára” 
cím átvételére. Feleségének kezét fogva 
– vastapssal kísérve – együtt indultak 
Huber László polgármesterhez, aki át-
adta a díszoklevelet. Az új díszpolgár 
szavai szerint feleségét, gyermekeit illeti 
az elismerés, „a díj öröm a tűzoltóknak, 
akik tűzbe jöttek velem”. Az Ostrom-
napokon 11 alkalommal a díszpolgár 
társa volt Petkovits Sándor, aki „Kőszeg 
Városért Díjat” kapott. Szavai szerint a 
Jóisten adott a munkájához erőt. Meg-
köszönte a támogatást a családjának, a 
horvátoknak, a várvédőknek, a törökök-
nek, és mindenkinek, aki az elismerés-
hez hozzájárult. „Kőszeg Városért Díjat” 
kapott még az Árpád-házi Szent Mar-
gitról Nevezett Szent Domonkos Rendi 
Nővérek Apostoli Kongregációja.

Kiss János
Fényképezte: Németh Iván

KIRÁLYI VÁROSNAP DÍJAZOTTJAI
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Kőszeg hírei

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: december 5
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 14.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: november 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: november 28.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
SAS NORBERT a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

november 26-án (hétfőn) 17 és 18 óra között,
KISS ZOLTÁN a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője 

november 29-én (csütörtökön) 17 és 18 óra között fogadóórát tart 
a Városháza tanácskozó termében.

 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
december 5-én (szerdán) 17 és 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám december 10-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Új lakbérek
2019. január 1-jétől emelkednek 
az önkormányzati lakások bérleti 
díjai. Erről döntöttek a képviselők 
október 25-én a lakásokat kezelő 
Kőszegi Városüzemeltető és Kom-
munális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
javaslata alapján. Az elsődleges 
indok az volt, hogy a legutóbbi 
árváltozás 2015. január 1-jén tör-
tént, és azóta a fenntartási költsé-
gek emelkedtek. A testületi ülésen 
Rába Kálmán kérésére közzétett 
adatok szerint a város tulajdoná-
ban lévő kiadott bérlakások száma 
októberben 293 db volt. Ebből az 
összkomfortos lakások száma 41 
db, a szociális alapon kiadott lakás-
szám 35 db. A piaci alapon kiadott 
lakásszám nem éri el a 30 db-ot, 
de erről mindenkor a képviselő-
testület hozza meg a döntést. Az 
elhangzottak szerint a piaci alapon 
kiadott lakásoknál a bérleti díj jóval 
kevesebb, mint a valós értéke. Kiss 
Zoltán arról beszélt, hogy a szakbi-
zottsági ülésen az alacsony komfor-
tú lakásoknál javasolták az áreme-
lés elhagyását, de ez az álláspont 
kisebbségben maradt. A képviselők 
egy ellenszavazattal és tíz támoga-
tással megszavazták a bérleti díjak 
emelését.

Az új árak az alábbiak szerint alakul-
tak komfortfokozat szerint, az adatok 
sorrendje szociális, költségelvű, és 
piaci Ft/m2-ben megadva: Összkom-
fortos: 550 - 680 -	1000 • Kom-
fortos (gázkonvektor): 430 -	 600 
- 900 • Komfortos (gázkonvektor 
nélkül): 350 - 550 - 850 • Félkom-
fortos: 200 • Komfort nélküli: 100.

Támogatás
A Sárvári Tankerületi Központ kér-
te, hogy az önkormányzat vélemé-
nyezze Keszei Balázsnak, a  Jurisich 
Miklós Gimnázium és Kollégium 
igazgatójának második ciklusra 
történő kinevezését. A képviselők 
a döntésükkel megbízták Huber 
László polgármestert a támogató 
vélemény aláírására. A kinevezésről 
szóló döntést a fenntartó, illetve az 
illetékes miniszter hozza meg. 

Új besorolás
Megtörtént az öt új közterület 
egészségügyi alapellátási besorolá-
sa. A képviselők október 25-én arról 
döntöttek, hogy a következő utcák: 
Hosszú nemes dűlő, Kenyérhegyi út, 
Libaszőlő út, Malom utca, Poncich-
ter út az alábbi orvosi körzetekbe 
kerüljenek besorolásra. Gyermekor-
vosi, illetve háziorvosi ellátás szerint 
a 2-es körzetbe tartoznak, a fogor-
vosok vonatkozásában az egyes szá-
múhoz tartoznak a felsorolt utcák.

Folytatjuk

ÉV VÉGI AKCIÓINKAT!
Szemüvegkeretek, Napszemüvegek, 

Multifokális és egyfókuszú
szemüveglencsék

akár 30% kedvezménnyel!

Ingyenes látásvizsgálat
előzetes bejelentkezés alapján  

Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben



A ka rá csony ra át ve he tõ új For dok ra a Strauss egye di aján la tok kal ké szül. A Black Friday he té ben a 

Ford Kuga Bu si ness Technology 1,5l EcoBoost 150 LE 2WD M6 

6.040.000 Ft-tól,
aján dék téligumi garnitúrával*

• Auto Start-Stop in dí tó rend szer, FordPower kulcs-
nél kü li in dí tó rend szer 2 táv irá nyí tó val 

• Két zó nás elekt ro mos au to ma ta klí ma
• Ha lo gén fény szó rók - LED nap pa li me net fén  nyel
• Hát só parkolóradar
• Na vi gá ció tel jes Eu ró pa tér kép pel, CD-s rá dió, 

SYNC 3 - hang ve zér lõ rend szer, Bluetooth, 
8“-os érin tõ-kép er nyõ a kö zép kon zo lon 

• Elekt ro ni kus ké zi fék
• 17“-os, 5x2 kül lõs kön  nyû fém ke rék tár csák

BLACK FRIDAY MÁR A STRAUSSNÁL IS
RAKTÁRI KEDVEZMÉNYEK A FORD AUTÓSZALONBAN 

No vem ber 23-án is mét Black Friday – ez út tal már a Strauss Au tó sza lon, a szom bat he lyi Ford
már ka ke res ke dés is részt vesz az ak ci ó ban! „Fe ke te Pén te ken” az Egye sült Ál la mok ban ki ala -
kult ha gyo mány sze rint ez a nap a ka rá csony elõt ti vá sár lá sok el sõ nap ja, ami kor az üz le tek óri á si
ked vez mé nye ket kí nál nak.

SUV-okra, a vá ro si te rep já rók ra he lye zik a
hang súlyt, de ext ra ked vez mény jár min den
sza lon au tó ra. Kész le ten lé võ új Ford gép jár -
mû vek hez a „Fe ke te Pén te ken” és ezt kö ve tõ
hé ten téligumi gar ni tú rát kap ha tunk. 

*Az aján la tok 2018. no vem ber 23–30-ig meg kö tött ve võ szer zõ dé sek re és 2018. de cem ber 31-ig tör té nõ for ga lom -

ba he lye zés ese tén ér vé nyes. Az aján dék téligumi gar ni tú ra ma gán ügy fe les vá sár lás ese tén a mo dell re jel lem zõ stan -

dard alap mé ret ben ér ten dõ, a sze re lé sé hez kap cso ló dó já ru lé kos költ sé ge ket (fel ni, sze re lés) nem tar tal maz za. A ké -

pek il luszt rá ci ók. Ford Fi es ta Ve gyes üzemanyag-fogyasztás:: 3,7-6,1 l/100 km, ve gyes CO2 ki bo csá tás: 94-138 g/km.

Ford Kuga Ve gyes üzem anyag-fo gyasz tás: 4,4-7,5 l/100 km, ve gyes CO2 ki bo csá tás: 115-173 g/km.

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 /94 512 860
info@strauss.hu • www.strauss.hu

Ford Fi es ta 5-ajtós Trend Technology 1,1l 85LE 

3.590.000 Ft-tól, 
aján dék téligumi garnitúrával*

• ABS, ESP, Visszagurulásgátló, 6 lég zsák
• Ma nu á lis lég kon di ci o ná ló be ren de zés
• Sáv el ha gyás ra fi gyel mez te tõ rend szer
• Sáv tar tó au to ma ti ka
• Táv irá nyí tós köz pon ti zár
• Rá dió, 2 USB, Bluetooth, 6 hang szó ró, 

Ford MyDock (ICE cso mag 15 ré sze ként)
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Minden igaz volt
„Fogalmam sem volt róla, hogy van 
ilyen boldogság!” – idézte Ottlik 
Géza gondolatait dr. Balázsy Péter 
Vas Megye jegyzője, amikor a for-
radalom felszabadító érzéséről be-
szélt a lovagteremben azután, hogy 
a megemlékezők megérkeztek a 
Kethelyi útról, ahol megkoszorúz-
ták az ’56-os emlékművet.
A fennköltséget, az ünnep meghitt-
ségét emelte, hogy a vár lovagter-
mében a Kőszegi Vonósok kíséreté-
vel szólalhatott meg a Himnusz. A 
szónok Ottlik kapcsán szólt a felsza-
badultságról, a megkönnyebbülés-
ről és az örömről…, a becsületről 
és a visszanyert emberi méltóságról. 

Vas megyei kisebb-nagyobb forra-
dalmi eseményekről is beszélt emlé-
keztetve arra, hogy „szinte minden 
közösségnek, minden családnak 
megvannak a maga ’56-os hősei”. 
Jeles évszámokat vett sorra: 1703, 
1848, 1956 jelentőségét a „hatal-
mas társadalmi egységben” hatá-
rozta meg. Korábban nem tapasz-
talt módon egyesült város és vidék, 
értelmiségi és munkás, tanár és 
diák, de még a különböző politikai 
és társadalmi szervezetek képvise-
lői is. „’56-ban minden egyértelmű 
volt, minden a szó legmélyebb ér-
telmében igaz volt”, nem lehetett 
megalkuvónak lenni…, nem lehe-

tett elvtelen kompromisszumokat 
kötni! – sorolta. A neves évszámok 
kapcsán óhajának is hangot adott: 
„A következő száz esztendő miért 
ne lehetne az összefogásé? Vigyük 

végre generációnk küldetését, te-
gyük újra naggyá Magyarországot!” 
(A megemlékezést ünnepi műsor-
összeállítás zárta.)

TáF

Védőnők
Dr. Gyánó Gabriella járási tiszti-
főorvos megfogalmazása szerint 
„magas szakmai színvonalú te-
rületi védőnői ellátás zajlik Kő-
szeg városban”.
A várandós anyák és a születés-

től az általános iskolába kerülésig 
a gyermekek a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező vé-
dőnőkhöz tartoznak. Kőszeg négy 
területi védőnői körzetének része 
Kőszegfalva városrészen kívül 
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod 
és Peresznye községek. A terüle-
ti védőnői ellátás adatai szerint 

2017-ben 83 gyermek született. 
(Nagyobb körzet, és az adatrögzí-
tés különbözése szerint a számadat 
különbözik a statisztikai módszer 
adataitól. (15.oldal)
A rendelkezésre álló adatok szerint 
2017. évben öt csecsemő koraszü-
lött volt, történt egy csecsemőha-
lálozás és egy halvaszülés is.

A védőnők szűrővizsgálatokat vé-
geznek a gyermekek meghatáro-
zott életkorában. 
Az elmúlt évben egyéves kort be-
töltött csecsemők 32,8 %-a kapott 
kizárólag anyatejet hathónapos 
koráig, és ez az előző évhez képest 
növekedett.
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„Járható útnak nem látjuk a végét”
Rendkívüli előterjesztés formájá-
ban tárgyalták a képviselők a bir-
kózók részére építendő edzőterem 
kérdését. A Magyar Birkózó Szövet-
ség októberben küldte meg a leve-
lét az önkormányzathoz, amelyben 
arról adott tájékoztatást, hogy 
a szövetséghez benyújtott és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) felé támogatásra javasolt 
pályázatot előzetesen elfogadta a 
Sportért Felelős Államtitkárság. 
A levél több kérést tartalmazott 
az önkormányzat felé. Egyrészt a 
fejlesztés megvalósításához való 
hozzájárulást, illetve 15 éves fenn-

tartási kötelezettség vállalását is. A 
beruházásra 50 millió Ft támoga-
tási összeg áll majd rendelkezésre. 
Az építés befejezésének köteles-
sége az önkormányzatra, mint tá-
mogatott szervezetre hárul. Kiss 
Péter a testületi ülésen az építés 
költségtervéről tett fel kérdést, de 
erre nem állt rendelkezésre adat, 
illetve csak kisebb készültségi fokú 
rajzot láthattak az októberi testületi 
ülésen a képviselők. Ötven mil-
lió Ft beruházási összeg túllépése 
esetén a városnak kell befejezni 
a birkózóterem építését. A bemu-
tatott tervek a Petőfi téren meg-

építendő létesítményről szóltak, a 
leendő birkózó terem kapcsolódik a 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
által használt épülethez. A testületi 
ülésén felmerült, hogy a vizes-
blokk legyen közös, mert ez jelen-
tősen csökkenthetné a beruházás 
költségeit. A pénzügyi bizottság 
képviseletében, Sas Norbert tette 
fel kérdését: mennyi lesz, lehet a 

megépült birkózó terem évenkénti 
működtetési költsége, de erre sem 
terv, sem becsült összeg nem állt 
rendelkezésre. Elfogadott volt az 
a vélemény, miszerint a „járható 
útnak nem látjuk a végét”. A kép-
viselők a döntésükkel támogatták 
a birkózó terem megépítését, de a 
végszó kimondásához szükség lesz 
pontos építésre vonatkozó tervre, 
amely tartalmazza a beruházás 
költségeit is.

KZ

Október 15-től hatályba lépett a 
hajléktalanokra vonatkozó szabá-
lyozás, amely szerint utcán, közterü-
leten életvitelszerűn nem lakhatnak. 
Ehhez szükséges, hogy mindenkor 
legyen fedél a fejük felett. A megje-
lent rendelet alapján az önkormány-
zatok számára a felmerülő többlet-
költségeket a Kormány biztosítja. Az 
azonnal szükségessé váló feladatok 
ellátására Kőszeg 1.780.000 Ft-ot 
igényelhet, amelyről a képviselők 
október 25-én döntöttek.
Kőszegen a Hajléktalanszálló a 
Sáncárok utcában működik. A tájé-

koztatás szerint nem tudnak olyan 
személyről, aki az utcán töltené az 
éjszakáit. Biztosan előfordul, hogy 
néhányan barátoknál, ismerősök-
nél töltik el a kritikus időszakot. A 
krízis időszakban bárkit befogad-
nak a Hajléktalanszállóra, azt is, 
akiknek lakása hideg, mert nem 
tudja fűteni, vagy átmeneti biz-
tonságra van szüksége. November 
1-től a téli időszakban étkezésre is 
van lehetőség. Működik a nappali 
melegedő, ahol a napi problémákat 
oldhatják meg a rászorulók.

KZ 

A hajléktalanokról

Vasúti pálya
Október 18-án Básthy Béla alpol-
gármester az önkormányzat hiva-
talának munkatársaival tárgyalt 
az Osztrák Szövetségi Kincstár 
megbízott képviselőivel az egykori 
– Ausztria fele vezető – vasútvonal 
területének megvásárlása érdeké-
ben. Újabb jogi vonatkozású kérdé-
sek merültek fel, amelyhez az októ-
ber 25-én tartott testületi ülésen a 
képviselők meghozták a szükséges 
döntést. Az október végén lévő 
helyzet szerint a terület megvásár-
lásának nem lesz akadálya, amely 
azért szükséges, mert az egykori 
vasúti nyomvonalon halad majd az 
Ausztria felé vezető kerékpárút. A 

korábban megállapított ár 26 000 
EUR az önkormányzat idei költ-
ségvetésében szerepel, de időköz-
ben az EUR/Ft átváltási árfolyama 
megváltozott. Ezért a képviselők 
további 800 ezer Ft-ot biztosítottak 
a vásárlásra. 
Úgy tudjuk, az érvényes ingat-
lanárak mellett ez egy baráti ár a 
területért. Az elmúlt lapszámokban 
írtunk arról, hogy a leendő bicikliút 
területét a városnak meg kell vá-
sárolni. Ezt követően több olvasó 
feltette a kérdést: miért kell a „saját 
területünket az osztrákoktól meg-
vásárolni”. Talán azért, mert a te-
lekkönyvben rögzített (még) osztrák 
tulajdonos rendelkezik a területtel 
kapcsolatos jogokkal.

KZ

Vadkárok
Az elmúlt évben komoly gondot 
okozott a zártkerti ingatlanok ren-
dezetlensége – kapták a tájékoz-
tatást a képviselők október 25-én 
a testületi ülésen. A több éve, vagy 
több évtizede elhanyagolt, gon-
dozatlan, a művelési ágnak nem 
megfelelően használt területeken 
megjelentek a vaddisznók. Napi 
rendszerességgel „látogatják” és 
teszik tönkre a gondozott ingat-
lanokat. Sok panasz, lakossági 
bejelentés érkezett az önkormány-

zat felé jelentősebb kártételekről, 
megrongált kerítéseket, feltúrt 
füves területeket hagytak maguk 
után az állatok. 
Sok esetben a vadállomány nap-
közben sem hagyja el ezeket a 
területeket, ahonnan a város bel-
területi részeit is elérték. 
Problémát okoz, hogy az ingatlan-
nyilvántartás szerinti tulajdonos 
többnyire nem elérhető; elhalá-
lozott, címváltozás miatt a levelet 
nem veszik át. A felszólított ingat-
lan tulajdonosok egy része a te-
rületrendezéseket elvégezte, vagy 
megkezdte a munkát. 
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logatottból a nyíregyházi edző, Nagy Lajos és 
Ancsin Katalin, a női válogatott szövetségi ka-
pitánya volt. A négy versenyzőből két lány volt. 
Mindjárt orvosi vizsgálat volt, majd mérlegelés. 
Dél körül volt az első párosítás, sorsolás. Szeren-
csés sorsolást kapott az egész csapat. Így az első 
körben tovább is jutottam, nem kellett bokszol-

nom, tizenketten voltunk a súlycsoportomban. 
Egy német fiúval,  Max Degenhardt-tal kezdtem 
a mérkőzést, akit előzőleg nem ismertem. Áron-
nal még idehaza megnéztünk róla egy videót, 
látszott, hogy eléggé erős, oda kell rá figyelni. 
Érkezésünk után két-három nappal mérkőztünk 
meg, volt egy kis akklimatizációra időnk. 
– Nem volt veszélyes. Egy perc elteltével teljesen 
jól éreztem magam és végig tudtam dominálni 
az egész mérkőzést. Pár pofont ugyan kaptam. 
Végül egyhangúan, simán megvertem ezt a fiút.  
Jól ment a bunyó, leszámítva a kicsi belealvást 
az elején. Ezzel bejutottam az éremért, benn 
voltam a legjobb négy között. 
– Másnapi ellenfelem a lengyel bajnok, Michał 
Soczyński, aki pár hónappal a világbajnokság 
előtt nyerte meg a lengyel bajnokságot. Ő egy 
izomkolosszus. Aznap azonban nekem nagyon jól 
ment a bunyó. Nagyon figyeltem a némettel való 
mérkőzésem után arra, hogy be ne savasodjak, 
jól lenyújtottam, nem is volt túl nagy izomlázam. 
A derekam viszont nagyon fájt. Szoros első me-
net után nyertem, majd egyre jobban kijött a fö-
lényem, lefáradt a srác. Csak az járt a fejemben, 
hogy nekem nyerni kell. Legyőztem a lengyel 
srácot is, így már döntős voltam. Pihenni térve, 
a zuhanyozás után fogtam fel igazán, hogy mi a 
helyzet. Ott leszek egy egyetemi világbajnokság 
döntőjében és ha minden jól megy, megnyerem 
a meccset, kimondhatom, hogy világbajnok va-
gyok! Nem sokat aludtam, de másnap pihenő-
napom volt. Edzettem, átmozgattam magam, 
nyújtottam egy nagyot, a derekamat lazítottam.  

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Hámori Ádám világbajnok bokszolóval
 Valóra vált álmok

Fényes magyar sikerrel zárult szeptember 
elején a kalmükföldi Elisztában az egyete-
mista és főiskolás ökölvívók világbajnok-
sága: a 91 kg-os súlycsoportban Hámori 
Ádám a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 
büszkesége, aranyérmet szerzett. A vendég-
látó, idegenforgalom szakon végzett világ-
bajnokunk január végén töltötte be a 23-at.  
A Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző 
Iskolát öt éve fejezte be, két tannyelvű volt 
az iskola, németből felsőfokú nyelvvizsgával 
tette le az érettségit. A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem sportszervezői szakán foly-
tatta tanulmányait, amit eredményesen 
elvégzett. Egyelőre azonban nem tervezi a 
szakágon való ténykedését. Négyszer járt 
Kubában edzőtáborban, amely mindig kő-
kemény két hét volt.  A kubaiak a legjob-
bak a bokszban, velük készülhettek és ez 
nagyszerű volt. Az egyetem után dolgozik, a 
kenyerét azonban az ökölvívással keresi és 
ebből él. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Ököl-
vívó Szövetségtől kapja a havi fizetését. 
Emellett Felsőpulyán pincérkedik, amikor 
éppen ideje engedi. A tulajdonos él is a ben-
ne rejlő óriási marketing értékkel, mindig 
bejelenti egy-egy esküvőn, nagy rendezvé-
nyen, hogy egy világbajnok szolgálja fel az 
ételt és az italt. Továbbra is napi két edzése 
van az Elixir Fittnessben Varsányi Áron és 
Gombai János irányítása mellett. Karakó 
István az erőfejlesztés edzéseit tartja. A vi-
lágbajnokságra is ezzel a trióval készült fel. 
Karakó Pistivel korábban is dolgozott már, 
de sosem adatott meg, hogy végig tudtak 
volna csinálni egy három hónapos felkészü-
lési szakaszt. Most azonban sikerült elejétől 
a végéig. Ádámnak ez a világbajnoki cím 
eddigi sportpályafutása legnagyobb ered-
ménye. A felejthetetlen mérkőzést az Írottkő 
Szálló halljában idézte fel.  
- A Városházán a polgármester úr – egy testületi 
ülés elején – egy, a nevemre megírt oklevéllel 
köszöntött, gratulált az eddig elért eredménye-
imhez és további sikereket kívánt. Jegyzőkönyv-
be foglalták a nevemet, hogy dicsőséget hoztam 
a városnak. Nagyon meghatott és igen jól esett. 
– A világbajnokságot Oroszország tagköztár-
saságában, Kalmükföld fővárosában Elisztában 
rendezték meg. A város a semmi közepén van. 
Budapestről Moszkváig repültünk, majd Volgo-
grádig. Onnét még ötórás buszos utunk volt, 
250 kilométernyi döcögés után érkeztünk meg. 
Egy elszeparált, katonákkal védett, kis apart-
manos szálláshelyünk volt. Mintegy húsz ország 
250 sportolóját látták vendégül. 
– Közel 24 órát utaztunk az átszállásokkal 
együtt, az időeltolódás egy óra. Kísérőnk a vá-

– A döntőben egy ismerős arccal, Henrik 
Szargszjannal, az örmény fiúval bokszoltam.  Egy-
szer már megvertem 2013-ban Rotterdamban az 
Ifjúsági Európa Bajnokságon. Akkor egyhangú 
pontozással megverve a döntőbe jutottam. Most 
egy szálláson voltam vele, minden étkezésnél 
szuggerált, próbált kicsit kizökkenteni, kacsintga-
tott, húzogatta a száját, próbált lelkileg megtörni. 
Gondoltam, jól van, csináld csak, majd holnap a 
ringben lejátszhatjuk. Reggel jól ébredtem, egy 
kilóval a súlyom alatt voltam, pedig vacsoráztam 
is. Terveztem, hogy alszom még kicsit a mérkőzés 
előtt, hogy friss legyek estére, de nem sikerült. 
– Oroszországban nagy kultusza van az ökölvívás-
nak, tömve volt a csarnok. Volt egy sztárvendég is, 
Kostya Tszyu, de volt ott több világbajnok is. 
– Az esti döntőben más magyar már nem lépett 
ringbe, csak rám koncertráltak az edzők is. Az 
öltözőben a kesztyűmet a fejem alá tettem és ki-
csit meditáltam, elképzeltem, hogy igenis ott fo-
gok állni aranyéremmel. Az itthoniaknak is meg 
akartam szerezni ezt az örömöt. Magamnak is 
bizonyítani akartam. Nagyon sokat és keményen 
dolgoztam az eredményért. 
– Elkezdődött a mérkőzés, show-jelleggel lettünk 
bejelentve, nagy kivetítőn mutatták a bevonulá-
sunkat, megadták a módját, ahogy egy világbaj-
noki döntőn dukál. Én voltam a piros sarokban. 
Kézfogáskor az ellenfelem szemébe néztem, ő 
elfordította a tekintetét. Visszamentem a sarokba, 
keresztet vetettem. Az első menetet nem éreztem 
túl jónak. Inkább neki voltak találatai. A szünetben 
az edző azt mondta, Ádi ennél több kell. Hirtelen 
kirázott a hideg, még most is beleborsózok. Nem 
is emlékszem, mit mondott még, de elhatároztam, 
hogy vagy ő, vagy én halok meg. A menet vé-
gén láttam, hogy kezd kétségbeesni a srác, mert 
a tempót fokoztam. Éreztem, hogy dominálom a 
menetet, a srác kezd fáradni, összetörni, lelkileg 
is megrogyott.  Magabiztos lettem. Szünetben 
mondta az edző, hogy nagyon szuper voltam. Így 
tovább, nagyon jó lesz, most 1:1.  A harmadik 
menetben is fokoztam a tempót, ütöttem, vágtam, 
nem tudtam elfáradni. A srác esett, kelt, lefogott, 
abszolút felőröltem. Már vártam, hogy a bíró ezért 
megintse, egyszer kigáncsolt, elestünk. Megszólalt 
a gong, éreztem, hogy ezt a meccset én nyertem 
meg. Még tele voltam feszültséggel, üvöltöttem 
egy óriásit. Visszamentem a sarokba, megölelt 
az edző. Éreztük, hogy az én nevemet fogják be-
mondani. Az ellenfél lógó fejjel jött az eredmény-
hirdetésre, én fel voltam dobódva, vártam, hogy 
kimondják a nevemet és akkor elhangzott, hogy: 
a piros sarok, Hámori Ádám! Hát az elmondhatat-
lan érzés volt. Meghajoltam mind a négy irányba, 
megköszöntem. Gratuláltam az edzőnek, egymás 
nyakába borultunk. Sikerült. 

Kiss János
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Királyi Városnap kitüntetettjei 2018

Kőszeg Város Díszpolgára
Seper András 
A Szombathelyi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgató helyet-
tese, az idén 150 éves Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pa-
rancsnoka. 1995-ben vette át az 
egyesületi parancsnoki feladato-
kat, s ezt követően következetes 
munkával megalapozta Kőszeg 
város és környékének tűz- és ka-
tasztrófavédelmét. 
Folyamatosan fejlesztette az önkén-
tes állomány szakmai képzettségét 
és felkészültségét. Újra aktívvá tet-

te az ifjúsági tűzoltók képzését és 
nevelését, valamint létrehozta az 
aktív, bevethető női tűzoltó rajt. Ve-
zetésével számos megyei, országos 
és nemzetközi eredményt, sikert 
értek el az egyesület ifjúsági, női, 
felnőtt és korpontos versenycsa-
patai. Támogatta a városkörnyéki 
önkéntes tűzoltó egyesületek meg-
erősítését, szakmai felkészítését. 
Közösségszervező tevékenysége ki-
emelkedő. A Kőszegi Ostromnapok 
Egyesület egyik alapítója, tíz évig 
látta el az elnöki teendőket.

Az Ostromnapokon 11 
alkalommal alakította 
Ibrahim nagyvezírt, ve-
zetésével a kőszegi tűz-
oltók oroszlánrészt vál-
laltak az ostromló török 
tábor létrehozásában. 
Az idén 150 esztendős 
Kőszegi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület jubileu-
mi programsorozatának 
szervezésében is kulcs-
szerepet vállalt. Seper 
András a közösségi 
munkájával kiemelkedőt 
alkotott.

Kőszeg Városért Díj

Köszöntő

Petkovits Sándor 
A kőszegi közélet meghatározó 
szereplője, aktív közösségi te-
vékenységet végzett. A 90-es 
években önkormányzati képvise-
lő, bizottsági elnök volt. Jelentős 
szerepet vállalt a Római Katoli-
kus Egyházközség működésében, 
és a horvát közösség anyanyelvi 
hitéletének megtartásában. Ak-
tív tevékenységével hozzájárult 
egyházi műemlékek – a Brenner 
János Katolikus Közösségi Ház és 
a Szent Imre-templom – felújításá-

hoz. Kezdetektől a Kőszegi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
irányította és koordinálta a horvá-
tok közösségi életét, a nemzetiségi 
hagyományok ápolását. Páratlan a 
szerepe a Kőszeg és Máriacell kö-
zötti zarándoklatok elindításában, 
25 éve tavasztól őszig több utat 
szervezett, majd a zarándokokkal 
együtt újra és újra elindult a kegy-
templomhoz. Vezetésével több mint 
60 magyar és horvát nemzetiségű 
zarándokcsoport gyalogolt már el 
Máriacellbe, az utóbbi években az 

Árpád-házi iskola diákjai is 
vele együtt tették meg a za-
rándokutat. Horvát identitá-
sából erőt merítve 2007-től 
2017-ig, 11 éven keresztül 
személyesítette meg a hor-
vát származású történelmi 
hőst, Jurisics Miklóst az Ost-
romnapok rendezvényso-
rozat keretében. Évről-évre 
szervezte a horvát nemzeti-
ség részvételét a történelmi 
fesztiválon. Közéleti és kö-
zösségépítő tevékenységével 
még sokszínűbb lett a város 
kiemelkedő rendezvénye.

Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
A közelmúlt kiemelkedő jeles ese-
ménye volt a Királyi Városnap. 
1998-ban határozott úgy az önkor-
mányzat, hogy az 1648. november 
6-án III. Ferdinánd császár által 
kiadott oklevél alapján Szabad Ki-
rályi Város címet kapott Kőszeg a 
jövőben ezen a napon ünnepelje a 
város napját, amit Királyi Város-
napnak neveztünk e l. Vas várme-
gyében csak Kőszeg kapott ilyen 
rangot, ami azt is jelentette, hogy 
a város követet küldhetett a rendi 
országgyűlésbe és az akkor létező 
legmagasabb szintű önkormányzati 
rendszert építhette ki. 
A Királyi Városnap fő eseménye az 
Ünnepi Képviselő-testületi Ülés, 
melynek keretében kerülnek át-

adásra a jó tanuló, jó sportoló, és 
a legjobb adófizető elismerések, 
valamint az önkormányzat által 
adományozott díjak, kitüntetések 
is. Idén ünnepelte megalapításá-
nak 150 éves jubileumát az Árpád-
házi Szent Margitról Nevezett Szent 
Domonkos Rendi Nővérek Apos-
toli Kongregációja. Ezen jubileumi 
évforduló kapcsán a Domonkos 
Nővérek kőszegi munkásságát a 
képviselő-testületet Kőszeg Város-
ért Díj adományozásával ismerte 
el. Kőszeg Városért Díjat kapott 
Petkovits Sándor, aki tulajdonkép-
pen a hosszú időn át lelkiisme-
retesen végzett sokrétű, közéleti 
tevékenységének bármelyike révén 
is érdemes lett volna a kitüntetés-
re. Hálásak lehetnek neki a kő-
szegi horvátok, a Római Katolikus 
Egyházközség tagjai és Kőszeg 
Város Önkormányzata is, melynek 
hosszú ideig tagja, a pénzügyi bi-

zottság elnöke és külső bizottsági 
szakértője volt. A kitüntetésekről 
szóló rendelet tavalyi módosítá-
sa után idén először került sor a 
„Pro Communitate Díj” különböző 
tagozatonkénti kiadására. A díja-
zottak a munkájuk, tevékenységük 
területén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak hosszú időn keresztül, 
mely példaértékű és ezt ismerte 
el számukra a képviselő-testület. 
Ugyancsak példaértékű, kiemel-
kedő közösségi munkájukért kap-
tak többen Kitüntető Oklevelet. 
Kiemelni közülük bárkit is nehéz 
lenne, ezért mindnyájuknak kö-
szönöm sokunk nevében az eddigi 
odaadó, közösségért végzett mun-
kájukat és kérem, hogy a jövőben 
is folytassák ezt!
Az önkormányzat, a város a legna-
gyobb elismerését, tiszteletét min-
denkor a „Kőszeg Város Díszpolgá-
ra” cím adományozásával fejezi ki, 

amit ezennel Seper András érde-
melt ki a több évtizeden át végzett 
kiemelkedő szakmai és közösségi 
munkájával, tevékenységével. 
Neki köszönhető, hogy az ország 
legfelkészültebb, legütőképesebb 
önkéntes tűzoltó egyesületével 
büszkélkedhetünk, akik számos 
esetben bizonyították már önzet-
len tettrekészségüket a várost ért 
baj esetén. E mellett a város kü-
lönböző kulturális rendezvényein is 
aktív, ha nem főszerepet vállalnak 
(Ostromnapok). A tűzoltók nagy 
családjának, közösségének meg-
erősödésében is felbecsülhetetlen 
és elévülhetetlen érdemeket szer-
zett Seper András.
Úgy gondolom, hogy mindannyi-
unk, a város lakossága nevében 
is köszönetet mondhatok minden 
kitüntetettnek és díjazottnak a kö-
zösségért, a városért végzett pél-
damutató, önzetlen munkájáért! 
Köszönjük!!

Huber László
polgármester
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Kőszeg Városért Díj
Árpád-házi Szent Margitról Ne-
vezett Szent Domonkos Rendi 
Nővérek Apostoli Kongregációja.
Tíz osztrák és olasz származású fiatal 
nő alapította meg Kőszegen 1868. 
október 15-én. Apostoli szolgálatuk 
az igehirdetés egy konkrét formája, 
az ifjúság tanítása, nevelése volt. Az 
alapítás után néhány héttel megnyi-
tották első elemi iskolájukat, ahol 
kezdettől fogva magyarul tanítottak 
szerény körülmények között. Kősze-
gen az anyaház mellett működött 
az ország kilencedik tanítónő-képző 
intézete, amelyhez elemi iskola (ál-
talános) és polgári iskola (gimnázi-
um), valamint gyakorlóiskola tarto-

zott, hamarosan pedig tanárképzést 
és kántorképzést is nyújtott. 1950-
ben a szerzetesrendeket betiltották, 
csak 1991-ben alakult újra a rend, 
mely ismét Kőszeget választotta 
oktatási tevékenysége helyszínéül. 
Korábbi iskoláját visszaigényelve 
1994-ben elindította az Árpád-házi 
Szent Margit Általános Iskola első 
osztályát. 2006-ban a rend saját 
óvodát indított, majd 2014-től az 
intézmény 4 osztályos gimnázium-
mal és kollégiummal bővült felme-
nő rendszerben. 
Az Árpád-házi Szent Margitról Ne-
vezett Szent Domonkos Rendi Nő-
vérek Apostoli Kongregációja 25 

évvel ismételt 
kőszegi lete-
lepedése után 
meghatározó 
szerepet tölt be 
Kőszeg oktatá-
sában. A Do-
monkos Rendi 
Nővérek külde-
tést teljesítenek 
az ifjúság neve-
lésében.

Pro Communitate Díj
Michael Glavanovich 
Rohoncon él és 10. éve, hogy – he-
tente kétszer – személyesen átszál-
lítja a kőszegi rászorulók részére a 
települése pékségében zárás után 
visszamaradó pékáruit Többször 
szervezett adománygyűjtő akci-
ókat Ausztriában a Kőszegen élő 
rászorulók érdekében. Munkájának 
eredményeként a hajléktalanok 
minden vasárnap vendéglőben fo-
gyaszthatják el az ebédet.

A kőszegi rászorulók számára tü-
zelő beszerzésére is biztosított 
adományokat. Évente megszerve-
zi egy-egy bérmálkozásra készülő 
hittanos csoport kőszegi látogatá-
sát Felső-Ausztriából, akik az álta-
luk gyűjtött adományokat átadják 
az itt élő családoknak. Michael 
Glavanovich tíz éve végzett tevé-
kenysége önzetlen, példa nélküli 
és tiszteletreméltó.

Németh Ildikó 
Kőszeg Város Polgármesteri Hiva-
talában 2005. november 1-jétől 
köztisztviselő, jelenleg a Városüze-
meltetési Osztály vezetője. Munká-
ját dinamikusan, lelkiismeretesen, 
és magas szakmai felkészültséggel 
végzi. Határozott, ugyanakkor hu-
mánus vezetőként kivívta beosz-
tottjai, számos kőszegi lakos és 
önkormányzati képviselő tiszte-
letét. Szülővárosa iránti szeretete 
és elkötelezettsége meghatározzák 

Németh Ildikó cselekedeteit, min-
den esetben Kőszeg város fejlődé-
sét tekintve küldetésének.

Dr. Pusztai Szilveszter 
Kőszegen 1974. október 16-án 
kezdte meg körzeti orvosként te-
vékenységét, így mostanra 44 éve 
szolgálja a lakosság egészségét. 
Orvosként mindig kereste az új, 
eredményesebb gyógymódokat, 
folyamatosan képezte magát. Há-
ziorvosi rendelőjét felújította és 
bővítette, a legmodernebb eszkö-
zökkel szerelte fel. Ars poétikája 

szerint mindenkinek jobb a beteg-
ség megelőzése, mint a gyógyítás. 
A 75 éves Dr. Pusztai Szilveszter 
a Markusovszky Kórház címzetes 

főorvosa, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem háziorvos mentora 44 
éven át szakértelemmel dolgozott 
a lakosság orvosi ellátásáért. Az 
országban harmadikként szer-
vezte meg Kőszeg és környéke 
orvosügyeleti rendszerét.  Dr. Pusz-
tai Szilveszter orvosi munkája a 
legfőbb kincsünket, az egészségün-
ket szolgálja. 

Schwahofer Károly 
1974 óta aktív tagja a Kőszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, 
1998 óta vezetőségi tag. 2013-tól 
a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltó-
ság parancsnoka, irányítja és ké-
pezi a készenléti szolgálatot ellátó 
tűzoltókat. A bevetéseken végzett 
kiemelkedő munkáját nem csak a 
szakma, de Kőszeg város vezetői is 
elismerték. 2017 áprilisában vett 
részt az 500. bevetésén. Példamu-
tatásán túl folyamatosan adja át 
szakmai tudását a fiatal tűzoltók-
nak. Határozottsága mellett józanul 
mérlegel, a fiatalok és az idősebbek 
is szívesen dolgoznak vele és hall-
gatnak szakmai tanácsaira. 

Fejes Zoltán Kálmán 
Tűzoltó tevékenységét 1989-ben 
kezdte, jelenleg is aktív tag, a Kő-
szegi Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnok-helyettese. Ifjúsági 
tűzoltóként komoly eredményeket 
ért el az országos szakmai verse-
nyeken. A nap bármely időszaká-
ban riasztható, munkahelyén is 
elismerik aktív munkáját. A beve-
téseken szakszerűen teljesíti a fel-
adatot, munkájával sokat tesz az 
utánpótlás neveléséért. Kollégái el-
fogadják irányító és szervező mun-
káját, de szakmai munkásságát 
megyei és országos szintű szakmai 
vezetők is kiemelkedőre értékelik.
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Kőszeg Város Európai
Kapcsolataiért díj
Kőszegi Művészeti Egyesület 
2005-ben alakult, s már a kezde-
tektől tudatosan törekszik a ma-
gyar-német kétnyelvűségre, ezt 
tükrözi a vezetőség összetétele is, 
hiszen elnöke magyar, míg alelnöke 
osztrák állampolgár, és a tagok kö-
zött pedig magyar, osztrák, német, 
svájci, belga és amerikai származá-
sú művészek is vannak. A Kőszegi 
Művészeti Egyesület tevékenysége 
példaértékű a város idegen nyelvű 
közönsége számára való bemutatá-
sa, megismertetése terén.

Riegler András
2011 óta minden évben szervezi 
és vezeti a – Vaihingen an der Enz 
által támogatott – Ludwigsburgi 
Járás Sporttáborába kőszegi gyer-
mekcsoportok utazását, és ennek 

révén egyre több diák juthat el a 
nemzetközi táborba. Mindezzel 
hozzájárul a két város kapcsolata-
inak erősítéséhez, előre mutató az, 
hogy a diákok táborozás közben is-
merhetik meg egymást, amely tar-
tós barátságokat eredményezhet.

Kőszeg Város Önkormány-
zatának Kitüntető Oklevele
Bersek József Általános Iskola 
Bechtold István Természetisme-
ret Versenyét szervező csapata
A 19 éve működő verseny létre-
hozója Vilits Katalin, segítői pedig 
Kovácsné Zsolt Andrea és Tóth 
Percze Mária tanárnők. A verseny 
2010-től a Szőlő Jövések Könyve 
ünnepségsorozat része. Fő célja a 
környezetvédelemre való nevelés, 
a környezettudatos magatartás ki-
alakítása 10-12 éves tanulóknál. 
Évente a megye közel 30 iskolájá-
nak majdnem 200 diákja méretteti 
meg magát. 

Gamauf Márta 
Gamauf Márta a Budaker Gusz-
táv Zeneiskola keretein belül több 
generáció szolfézs és cselló tanára 
volt, aki teljes életpályáját a kő-
szegi ifjúság nevelésével töltötte. 
Tanári munkássága mellett több 
zenekari formációban jelentős részt 
vállalt a városi zeneéletben, muzsi-
kálásban is. 

Hernigl László
A 10 éve alapított Kőszegi Nyugál-

lományúak Egyesületének elnöke, 
a Kőszegi Ostromnapok Egyesület 
elnök-helyettese, a Kőszegi Dara-
bontok kapitánya. Aktív résztvevő-
je, szervezője a Kőszegi Darabontok 
hagyományőrző rendezvényeinek, 
fontos szerepet vállalt a Kőszegi 
Ostromnapok szervezésében és le-
bonyolításában. A város társadalmi 
élete és közössége érdekében vég-
zett tevékenysége kiemelkedő.

Klobetzné Debrei Hajnalka 
1981 óta a Kőszegfalvi Óvoda ve-
zetője, 2007 óta tagóvodavezető. 
20 éve tagja, 10 éve pedig vezető-

je a Kőszegfalvi Asszonykórusnak. 
Alapítója a Kőszegfalvi Gyermeke-
kért Egyesületnek. Mindig a gyer-
mekek és az óvoda érdekeit tar-
totta szem előtt, munkásságának 
köszönhetően Kőszegfalva óvodá-
ja és gyermekei is gazdagodtak. 
A kőszegfalvi német nemzetiség 
identitása erősítése érdekében vé-
gezte áldozatos, segítő munkáját.

Kovács Miklós
Személye nélkül nem képzelhető 
el Kőszegen főzőverseny. Szinte az 
összes városi rendezvényen önkén-
tesen főz a résztvevőknek, valamint 
évek óta karácsony előtt meleg 
étellel vendégeli meg  a kőszegi 
rászorulókat. Az első Félhold és Te-
lihold – Kőszegi Ostromnapok óta a 
rendezvény egyik legfontosabb fel-

adatát látja el: étkezteti a résztvevő 
csapatokat, együtteseket és közre-
működőket, mindezt önzetlenül, ön-
kéntesen. Idén már 12. alkalommal 
vállalta ezt a nem kevés munkával 
és energiával járó feladatot.

Németh Gábor Jánosné (Udvar-
di Szilvia) 
A Kőszegi Béri Balog Ádám Ál-
talános Iskolában évekig vezette 
a Szülői Munkaközösséget, ahol 

ötleteivel, kezdeményezéseivel 
gazdagította az iskola életét. Több 
olyan programot szervezett, mellyel 
hagyományt teremtett és napjaink-
ban is nagyon kedveltek a diákok, 
szülők és tanárok körében. Évek 
óta lelkesen támogatja a DANCE 
JAM tánccsoportot, munkájával 
nagyban hozzájárult a táncosok 
sikereihez.

Neudl Károly 
1961 őszétől a Kőszegi Sport Egye-
sület labdarúgója. 1962/63-as 
bajnoki év megnyerésétől 1972-ig 
a kőszegi labdarúgó csapatot erő-
sítette az NB III-as bajnokságban. 
Aktív pályafutásának befejezésétől 
– mostanra már nyugdíjasként – 
lelkiismeretesen végzi a sporttelep 
pályagondnoki teendőit.

Oroszné Kupi Teréz 
A Jurisich Miklós Gimnázium német 
nyelv és történelem szakos tanára. 
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjá-
nak programfelelőse. Az osztályfő-
nöki munkaközösség vezetőjeként 
koordinálja a szülői képviselet és 
a nevelőtestület közötti együttmű-
ködést. Német és magyar nyelvű 
idegenvezetéseket tart, ha szüksé-
ges, tolmácsol a rendezvényeken.  
A város több egyesületének tagja, a 
Kőszegi Művészeti Egyesület titkára. 

Wächter Gyuláné 
A Jurisich Miklós Gimnáziumból 
ment nyugdíjba 2011-ben, a mun-
kája mellett jelentős közéleti te-
vékenységet végzett. A Nyugdíjas 
Pedagógus Klub működését már az 
1990-es évektől kezdve segítette, 
2018. szeptemberig három évig ve-
zette. Meghatározó és eredményes a 
közösségformáló tevékenysége. 
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„Jó tanuló, jó sportoló”
elismerő cím
Kőszegi Béri Balo g Ádám Általános Iskola: 
Dance Jam tánccsoport (Baráth Blanka, Tulok Laura, Pásztor Anett, 
Tancsics Kata, Hegedűs Csenge, Tamás Boglárka, Fábián Flóra, Füzi Blan-
ka, Nagy Eszter) • Ecker Dávid • Iker Natália • Németh Mihály Márk 
Felkészítő tanárok: Földesiné Németh Csilla, Noszek Csaba, Lengyák 
György, Gérnyiné Prácser Kinga.

Bersek József Általános Iskola:
Kumánovich Kata • Írottkő Natúrpark Vetélkedő Csapata (Fejes 
Johanna (8.a), Zsótér Rebeka (6.b), Kumánovich Kata (6.b), Weidl Mó-
nika Kitti (6.b) • Be-Jó Táncegyüttes 6-7. osztályos korcsoportja 
(Kumánovich Kata (6.b), Eigner Hermina (6.b), Dan Mercédesz (6.b), 
Moldvai Dóra (6.b), Zsótér Rebeka (6.b), Desics Bettina (5.b), Rába Noé-
mi (5.b), Kercselics Kitti, Bencsics Regina, Borhi Dorina)
Felkészítő tanárok: Horváth Márta, Tóth-Percze Mária, Hollósiné Breznyiczki 
Mariann, Kocsisné Pethő Judit, Tóthné Pintér Gyöngyi, Tanai Erzsébet, Sza-
bó Lajosné, Kovácsné Zsolt Andrea.

Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium:
Diákolimpiai Duatlon IV. korcsoportos Csapata (Marton Zsolt, Hóbor 
Zalán, Nyul Marcell, Thaler Levente)  • Vágfalvi Simon  •  Markovits 
Márton  •  Péhm Julianna  • Fodor Gergely Maximilián
Felkészítő tanárok: Hóbor Péter,  Lipták János, Dobos Ildikó, Kiskér i Beáta.

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium:
Diákolimpiai Atlétika Fiú Sprintváltó Csapat (Pászner Benedek, Pethő 
Márton, Sárközi Dominik, Kovács Máté, Windisch András) • Diákolimpi-
ai Mezeifutó Leány Csapat (Pillisz Réka, Horváth Rebeka, Keresztes 

Gréta, Marosvölgyi Adél, Németh Dorka) • Láng Dorottya • Zsigmond 
Barbara  
• Felkészítő tanárok: Tóth Botond, Hani Tibor, Molnár Tibor, Gazsi Izabella, 
Domnanovich Dóra.

Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: 
Ecker Tamás • Hámori Luca • Pesti Gabriella 
Felkészítő tanárok: Lengyák György, Kamarás Ákos, Varsányi Áron, Kapyné 
Aranyos Györgyi, Kapy Ferenc.

Virilisek
A Királyi Városnapon, november 
6-án dr. Zalán Gábor jegyző meg-
köszönte minden vállalkozónak és 
vállalkozásnak a határidőre és hát-
ralék nélküli adófizetést. A 2017-
ben közel fél milliárd Ft-os adóbe-
vételt az önkormányzat a kötelező, 
illetve a nem kötelező feladatok 
ellátására, és a város fejlesztésére 
fordította. A vállalkozásoknak és a 
városnak is fontos, hogy a cégek 
eredményesen működjenek. Az 
adók megfizetése a kő-
szegiek érdekeit szolgálja. 
A legjobb adófizetőnek, 
virilisnek járó elismerést az 
egyéni vállalkozók többsé-
ge – előre jelzett távolléte 
miatt – nem tudta átvenni, 
így arra később kerül sor.
A kiváló virilis elismerést 
kiérdemelte: 
Társas vállalkozások: 
Kromberg és Schubert Kft., 
Wienerberger Zrt., TESCO-
Globál Áruházak Zrt., Ma-
gyar Telekom Nyrt., Szeren-
csejáték Zrt. 
Egyéni vállalkozások: 
Wurst Sándor, Zsigmond 
Tiborné, Csanádi Katalin, 
dr. Radák Péter, Molnár 
László. 
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Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! 

De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba, 
Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára

és  Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! 
Pizzadoboz: 100 Ft/db.

Tekintse meg megújult étlapunkat
és heti menüajánlatunkat

a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.   
Néhány fotó ízelítőként étlapunkról:
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Kutak bejelentésének szabályai
Tájékoztatás a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízki-
vételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról 
A sajtóhírekre reagálva tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a fúrt vagy ásott 
kutak engedélyeztetésével kapcsolatban. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 
29 § (4) bekezdése értelmében a jogszabály hatályba lépését követően, 
tehát 1996. január 1. után az engedély nélkül, vagy attól eltérően létesí-
tett vízilétesítmények esetében vízgazdálkodási bírság szabható ki.
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján azonban a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól mentesül az a létesítő, aki az engedély nélkül létesített 
vízilétesítményre fennmaradási engedélyt kér 2018. december 31.-ig.    
Helyi önkormányzati hatósági hatáskörben a jegyző adja ki a fennmaradá-
si engedélyt azon kutak esetében, melyek:
•	 legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet 

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek, 
•	 épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egy-

szerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon vannak, 
•	 magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igé-

nyek kielégítését szolgálják,

•	 a vízkivétel nem gazdasági célú vízigény. 
Minden más esetben az eljáró hatóság a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság. 
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az engedély nélkül vagy enge-
délytől eltérően létesített vízkivételi hely (fúrt vagy ásott kút) esetében 
kiadásra kerülő fennmaradási engedély kérelemre indul! A kérelmet 
az építtető (tulajdonos) nyújthatja be. Azok a kérelmezők, akik 2018. 
december 31-ig benyújtják a fennmaradási engedélykérelmet – és az 
engedély kiadásának feltételei fennállnak, tehát az engedély kiadható – 
mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. 
Tekintettel arra, hogy a benyújtási határidő vonatkozásában – sajtóhírek 
alapján – változás várható, az esetleges jogszabály változásokról a továb-
biakban is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. 
Az engedélykérelem benyújtása előtt a kút fennmaradási engedélye ki-
adását befolyásoló feltételek teljesülése (vagy nem teljesülése) vonatkozá-
sában egyeztetés javasolt az önkormányzat Városüzemeltetési Osztályán. 
Ügyintéző: Horváth Csaba; Tel: 94/ 562 527; e-mail: horvathcsaba@koszeg.hu

Az égetés új szabályairól
A képviselő-testület október 25-én 
hozott határozata szerint egységes 
lett az égetés szabályozása a város 
bel-, és külterületén. Ezentúl a téli 
időszakban, vagyis október 1. és áp-
rilis 30. között lehet kerti hulladékot 
elégetni kizárólag hétfői napokon 
7.00 – 19.00 között. Egész évben 
tilos az égetés a város kiemelt te-
rületén. A korábbi szabályozáshoz 
képest két jelentős változás történt. 
2018. október 1-jéig külterületen 
egész évben lehetett hétfői napokon 
kerti hulladékot égetni, amely mos-
tantól a téli, tavaszi hónapokra kor-
látozódik. Ugyancsak fontos változás 

az égetés kezdő (7.00) és befejező 
(19.00) órájának a meghatározása.
A júniusi lapszámban tettük közzé 
a katasztrófavédelem álláspontját. 
Lakatár Gábor kirendeltségvezető 
arra hívta fel a képviselők figyel-
met, hogy érdemes lenne változ-
tatásra megfontolni a hétfői napra 
vonatkozó tűzgyújtási időpontot. 
Ugyanis, ha az ághulladék tüzelésé-
nek engedélyezése 24.00 óráig tart, 
akkor az esti sötétben a figyelmes 
polgárok tüzet jelez(het)nek. Az is 
változatlanul érvényes, hogy a tűz-
gyújtás időpontját be kell jelenteni 
a katasztrófavédelemnél. 

A testületi ülésen Kiss Péter el-
mondta, hogy a katasztrófavédelem 
előzetesen támogatta a javaslatot. 
Huber László polgármester a még 
tisztább levegő érdekében tett lé-
pésként minősítette a döntést, hi-
szen a füst nem ismer határokat. 
Kiss Zoltán célszerűnek tartotta a 
nyáron összegyűjtött lombhulladék 
kiszáradást követő égetését. 
A szabályozás szerint száraz kerti 
hulladékot lehet égetni szélcsendes 
időben a tűzvédelmi szabályok be-
tartása mellett. Az érvényes rendelet 
szabályozza, hogy a nem komposz-
tálható növényi hulladékok kerül-
hetnek égetésre. A tilalom a levegő 
tisztaságának megóvását szolgálja.

KZ

Égetni tilos!
Hulladékot égetéssel meg-
semmisíteni az alábbi terü-
leteken egész évben tilos: 

Ady Endre utca -	Auguszt Já-
nos utca - Árpád tér - Bajcsy-
Zsilinszky utca - Bem József 
utca - Bercsényi Miklós utca 
- Chernel utca - Diáksétány -  
Diófa utca - Dózsa György utca 
- Erdő utca - Faludi Ferenc 
utca - Fenyő utca - Forintos 
Mátyás utca - Fő tér - Fő tér-
Rákóczi Ferenc utca-Munká-
csy Mihály utca-Kossuth Lajos 
utca által határolt tömbbelső 
- Gyöngyös utca - Gyöp utca 
- Győry János utca - Hegyalja 
utca - Hunyadi János utca - 
Írottkő utca - Jurisics tér - Kál-
vária utca - Károly Róbert tér 
- Károlyi Mihály utca - Kelcz-
Adelffy utca - Királyvölgyi utca 
- Kiss János utca - Kossuth 
Lajos utca - Liszt Ferenc utca 
- Munkácsy Mihály utca - Park 
utca - Petőfi tér - Pék utca - 
Posztó utca - Puskapor utca 
- Rajnis József utca - Rákóczi 
utca - Rohonci utca - Rómer 
Flóris utca - Sánc utca - Sánc-
árok utca - Schneller József 
utca - Sigray Jakab utca.
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Felszólítás
A Tamás-árok ingatlantulajdonosai felé

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hirdetményi úton felszólítást 
tett közzé a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Nyugat-du-
nántúli  Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő  Tamás-árok jobb 
és bal parti ingatlantulajdonosai felé, melyben jelzi, hogy a 83/2014. 
(III.14.) Kormányrendelet értelmében a meder és a part állagát il-
letve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadá-
lyozó állapotot – a parti sávban elhelyezett növényi hulladék, fa 
nyesedék halmokat –  legkésőbb  2018. november 30. napjáig 
meg kell szüntetni, el kell szállítani, az eredeti állapotot helyre 
kell állítani.  
A vonatkozó jogszabály alapján a vizek és a közcélú vízilétesítmények 
kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú 
vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási 
szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére a meghatározott 
szélességig terjedő parti sávot használhatnak. Szakfeladatok: mérések, 
vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási és helyreállítási 
munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
A parti sáv a Tamás-árok esetében a partvonaltól számított 3 
méter. E területsávot a fenntartási munkák hatékony elvégzése érde-
kében szabadon kell hagyni, valamint a meder és a part állagát károsító 
tevékenységet (pl: 3500 kg feletti gépjárművek közlekedése) vagy ál-
lapotot (pl: nyesedék, vágási hulladék kihelyezése) meg kell szüntetni.  
A kitűzött határidőt követően az Igazgatóság Szombathelyi 
Szakaszmérnöksége helyszíni bejárás során ellenőrzi az állapot 
helyreállítását. 

 
IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu

MEGHÍVÓ
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. november 21-én (szerdán) 16.00 órakor
a Jurisics-vár KÖSZ-HÁZ-ban

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk.

A lakossági fórum két tárgya:
1. A településrendezési eszközök 7. módosítása tár-

gyában elkészült tervezet ismertetése.
 A tervezetet ismerteti: Bertók Sándor főépítész.
2. Kőszeg közlekedésének jövője, Fenntartható Városi 

Mobilitási Terv.
 A tervezetet ismertetik: a terv készítői.

A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és várunk!
Huber László s. k.

polgármester
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Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Dr. Gál Tibor Lajosné Bereczki Ilo-
nát (94 éves), Neisz Gergelyné 
Hersics Annát (92 éves), Tájmel 

Béláné Küplen Irént (92 éves), 
Surányi Imréné Fatalin Erzsébetet 
(93 éves), Janzsó Károlyné Szanyi 
Erzsébetet (92 éves), Kónya Fe-
rencné Gáspár Annát (94 éves), 
Sztolár Lászlóné Veres Annát (97 
éves), Kelemen Lajosné Fenyvesi 
Magdolnát (91 éves), Maitz Jenőné 
Gestetner Máriát (90 éves).
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87-es út 
November 5-én Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő parlamenti 
felszólalásban tette fel a kérdéseit 
az új 87-es út megépítésére vo-
natkozóan. Arról beszélt, hogy az 
M86 megépítését követően komoly 
lépést jelentene a Szombathely-
Kőszeg közötti közúti kapcsolat fej-
lesztése. Kérdése arra vonatkozott, 
hogy ennek érdekében milyen lé-
péseket tervez a kormány, az előké-
szítés milyen ütemezésben történik.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtit-
kára válaszolt a következőképpen:
„A vidék helyzetbe hozása az 
elmúlt nyolc év meghatározó és 

jelentős eredményeket hozó kor-
mányzati cél. 
Ennek köszönhető, hogy évti-
zedes adósságot pótolva 2016 
őszére Vas megyét is bekötöttük 
a gyorsforgalmi hálózatba.
A „Szombathely és Kőszeg közöt-
ti közúti kapcsolat fejlesztésének 
előkészítése” projekt szerepel a 
Magyarország közútfejlesztéseit 
tartalmazó kormányhatároza-
tokban. A 16,3 kilométer hosz-
szú projekt műszaki tartalmát a 
megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése után lehet meghatá-
rozni. Az előkészítés becsült ösz-
szege 1,8 milliárd forint. A projekt 
végleges műszaki tartalmához 
szükséges a 87-89. számú főút 
Szombathelyt elkerülő hiányzó 

északkeleti szakasz környezet-
védelmi előkészítése, valamint 
Szombathely város ipari területe-
inek feltárása, ennek érdekében 
tanulmányterv keretében vizsgál-
ják meg a kapcsolódó projektek 
lehetséges nyomvonalváltozata-

it. A tanulmányterv készítésére 
idén szeptemberben aláírták a 
tervezési szerződést. Az építési 
engedély megszerzése 2020 első 
negyedévében, a kiviteli terv el-
készítése pedig 2020 harmadik 
negyedévében várható.”

Térfigyelő Szakmai Nap
2018 őszén a Remicro Kft. szer-
vezésében került megrendezésre 
az első Térfigyelő Szakmai Nap. A 
rendezvény az önkormányzatok, a 
rendőrség és a polgárőrség kérésé-
re illetve felmerülő kérdéseire hiva-
tott szakmai és korszerű válaszokat 
felsorakoztatni.
A rendezvény lebonyolításában 
partner volt a Hiteles Kft. Előadá-
saikban bemutatták a legújabb 
térfigyelő rendszerek sajátossága-
it, ismertették a kistelepüléseken 

szerzett tapasztalataikat. Külön 
kiemelték a rendszámfelismerés 
jelentőségét, valamint a települé-
sen kívüli rendszerek napelemes 
energiával történő ellátásának le-
hetőségét.
A rendezvény során a Sinus-Fair 
Cégcsoport is képviselte magát. 
Szó esett az önkormányzatok szá-
mára is igénybe vehető pénzügyi és 
biztosítási termékekről.
Ezen témakörök mellett a belépte-
tésre és a munkaidő nyilvántartá-

Válaszúton
Európa jövőjének sorskérdéseiről 
tartott előadást a Kőszegi Polgá-
ri Kaszinó vendégeként Prof Dr. 
Schöpflin György európai parla-
menti képviselő a lovagteremben. 
Felhívta a figyelmet az európai 
szuperállam létrehozására törekvő 
gazdasági és politikai elit, valamint 
a jövőt erős identitású nemzetek 
szoros együttműködéseként elkép-
zelő országok politikusai közötti 
ellentétre. A tömeges migrációra 
adott hibás válaszok jelentős po-
litikai átrendeződést indítottak el 

Európában, így nagyon izgalmas 
európai választás elébe nézünk. 

sára vonatkozó jogi tudnivalókról 
is tájékozódhatott a hallgatóság, 
valamint hatékony, a gyakorlatban 
működő eljárások kerültek bemu-
tatásra.
Az előadásokkal párhuzamosan a 
térfigyelő és rendszámfelismerő 
kamerák működését lehetett kipró-
bálni, valamint a résztvevők megis-
merkedhettek a működést biztosító 
szoftverekkel is.
A megjelent szakemberekkel így 
széles körben biztosítva volt a sze-
mélyes konzultáció lehetősége.
A Térfigyelő Szakmai Nap tapaszta-
lata számunkra azt mutatja, hogy 

igény van a kamerarendszerek 
telepítésére a közterületeken, az 
önkormányzatoknál, az élet sok te-
rületén, nem is beszélve a magán-
élet (vagyon) védelméről. Ezen le-
hetőségek a mindennapi életünket 
könnyítik, biztonságunkat védik.
A Remicro Kft. ezen célok elérése 
érdekében várja cégek és magán-
személyek megkeresését, valamint 
az adott témakörben felmerülő 
kérdések esetén készséggel állunk 
rendelkezésükre.

Rege Péter 
ügyvezető  

(Remicro Kft.)

110 éves
Nyáron kezdődött el a Jurisich Miklós 
Gimnázium épületének a felújítása, 
a nyertes pályázatok eredményeként 
egymást követik a fejlesztések. 
Sok diák szerzett maradandó tudást 
a 110 éves épületben, amelynek 
felújítása szükségessé vált. Az el-
múlt időszakban több fejlesztés 
történt. Október 26-án adták át a 
124 millió Ft állami támogatásból 
megvalósult beruházást. Ennek 
keretében megújult az iskola torna-
terme, a tantermek, a folyosók, az 
irodák, a díszterem, valamint kor-
szerűsítették a kollégium szobáit. A 
nyelvi tanterembe légkondicionáló 

berendezést szereltek fel. A beázás 
megszüntetése érdekében a födém-
hibák kijavításával felújították a te-
tőszerkezetet. A projekt sajátossága, 
hogy az életmentésre is biztosítottak 
támogatást, ezentúl a gimnázium-
ban rendelkezésre áll a defibrillátor. 
Az ünnepélyes átadáson Keszei Ba-
lázs igazgató köszöntőjét követően 
Rozmán László tankerületi igazgató 
ismertette a beruházás részleteit. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
az ország egyik legjobb gimnázi-
umának nevezte a Jurisichot. (30. 
old) A képviselő köszönetet mondott 
a tanároknak és a diákoknak, amiért 
munkájukkal, tudásukkal és szorgal-
mukkal hozzájárultak a gimnázium 
eredményeihez. 
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A kép csak illusztráció, az nem az Best Limitált széria modelljeit ábrázolja. Az 1 millió forintos kedvezményt az Opel Astra Best modell listaárából számítjuk. Az ajánlat 2018. december 31-ig érvényes. Kombinált használat esetén 
az ajánlatban szereplő Opel Corsa 1.4l 90 LE kombinált fogyasztása 5,2 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása: 120 g/km; az Opel Astra 1.4l 125 LE kombinált fogyasztása 5,6 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátása: 135 g/km. Konkrét 
árajánlatokért, részletes műszaki adatokért és az akció részleteiért, kérjük, látogasson el a www.opel.hu weboldalra, vagy forduljon a részt vevő Opel-márkakereskedéseinkhez. 

•  Kihagyhatatlan ajánlatok

•   Akár 1 millió Ft-os kedvezmény Best modellekre

•   Meghosszabbított nyitvatartás – szombaton is

November 16-17-én

MILLIÓS HÉTVÉGE!

OPEL DEALER   Dealer address, Telefon: +36 12/345-678, opel@dealer.hu, www.dealer.hu

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/440-2665; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

Korát meghaladva elsőként
Október 30-án Hankiss Elemér 
szociológus, irodalomtörténész, a 
XX. századi polihisztor örökségé-
ről és Festetics Imréről a genetika 
atyjáról rendezett szimpóziumot 
az Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zete (FTI-iASK). Miszlivetz Ferenc 
főigazgató az intézet céljaként 
említette a tudományterületek 
összekapcsolását, amelyre kiváló 
lehetőséget ad Hankiss és Festetics 
kőszegi tevékenységének a bemu-
tatása. 

A MTA  képviseletében Dudits 
Dénes genetikus szavai szerint 
2019-ben Budapesten  Festetics 
emlékkonferenciát tartanak. Poczai 
Péter növénybiológus, a Helsinki 
Egyetem munkatársa elmondta, 
hogy a genetika első modellszer-
vezetei Festetics Imre juhai volt ak. 
A kőszegi gróf téziseit A természet 
genetikai törvényei címmel tette 
közzé, amelyben elsőként ismerte 
fel az öröklődés fontos alapelveit, és 
megfogalmazta a mutáció lényegét. 

Korát meghaladva elsőként hasz-
nálta a genetika kifejezést az örök-
lés tudományának megnevezésére.
A délutáni programok kezdete-
ként Binder Károly zongoraművész 
Han(g)kiss improvizációit mutatott 
be. Hankiss Elemér olyan polihisz-
tor volt, aki elkötelezte magát a 
strukturalizmus mellett, mivel min-
dig a rendszer, annak működése 
és törvényszerűségei érdekelték. 
Hatalmas szellemi kincset hagyott 
örökül – hangsúlyozta Miszlivetz 
Ferenc. A Helikon Kiadó Hankiss-
emlékkönyvét szerkesztő Takács M. 
József író szerint Hankiss olyan tu-

dós volt, akit reneszánsz emberként 
tiszteltek. A könyvben barátok, kol-
légák egy-egy személyes történettel 
emlékeznek Hankiss Elemérre. 
A Magyar Tudomány folyóirat kü-
lönszámában – Tudományon in-
nen és túl: Hankiss-örökség – a 
szerzők, FTI-iASK kutatók is saját 
tudományterületük felől közelítették 
meg a Hankiss-örökséget. A szim-
pózium Hankiss Elemér magnóra 
mondott gondolatainak megzené-
sített videóinstallációival fejeződött 
be a megújult Festetics palotában, 
ahol a hagyatéka, és a róla elneve-
zett Kutató Archívum kap helyet.

Lenyűgöző a végeredmény!
Október 30-án rendezték meg a 
Tudás szelleme Kőszegen címmel 
az FTI-iASK szimpóziumot, amely 
a Festetics rejtélyt és Hankiss 
Elemér örökségét helyezte a kö-
zéppontba. 
A hely szellemét megidézve az elő-
adások után a résztvevők és az ér-
deklődő kőszegiek megtekinthet-
ték a Festetics palotát, amelynek 
műszaki átadása októberben meg-

történ t. Ezen az esetén a nagy-
közönség előtt megnyitott épület 
felújítási kalandjairól Miszlivetz 
Ferenc az FTI-iASK főigazgatója 
és Bach József építésvezető ele-
venített fel néhány mozzanatot. 
Megtudhatták a jelenlévők, hogy a 
rekonstrukció az utolsó pillanatban 
valósult meg, mert egy olyan gom-
bafajta támadta meg az épületet, 
amely a falakon is áthatol. 

A végeredmény lenyűgöző! A laká-
sokká tagolt egykori palota ismét 
régi pompájában tündököl. A kapu 
és az ablakok különleges zöld szí-
ne, a kapubejáró fakockás téglái, 
és az egyedülállóan különleges 
rokokó falfestményekkel díszített 
szalonok ámulatba ejtették azokat 
a kőszegieket is, akik korábban 
laktak itt, vagy jártak a házban, és 
egy erősen felújításra szoruló mű-
emléképületet láttak.
A Hankiss hagyaték őrzésére szol-
gáló kutatószobában egy hölgy 
a könnyeivel küszködve mutatott 

körbe, hogy régen itt volt a mosó-
konyhájuk. 
A közel két méter vastag falakkal 
a várárok fölé emelkedő palota 
alagsorában volt az istálló, amely 
különleges megvilágításával, az 
egykori lóállások és itatók megtar-
tásával korszerű előadóteremként 
funkcionálhat a jövőben.  A tervek 
szerint az épület teljes berendezé-
se után a többfunkciós művészeti 
és kutatóközpont időszakosan lá-
togatható lesz az érdeklődők szá-
mára. 

UA                                                                                                                                              
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Őrtüzet gyújtottak
Lukácsháza: Október utolsó hét-
végéjén az önkormányzat delegáci-
ója a testvértelepülés meghívására 
az erdélyi Csíkkozmásra utazott.
A Bethle n Gábor Alap a kulturális 
kapcsolatok ápolására elnyert pá-
lyázati támogatás eredményeként 
nyáron a csíkkozmási Bolyzás Nép-
táncegyüttes jött el Lukácsházára a 
Falunapra. Október 28-án a nyug-
díjas színjátszók vendégszerepeltek 
Csíkkozmáson az Idősek Napján. 
Lukácsháza Nyugdíjas Klubjának 
színjátszói az Indiai guru című 
darab teljes díszletével indultak el 
az ezer km-es útra. A delegációval 
tartott a képviselő-testület három 
tagja, hogy a Lukácsháza Önkor-
mányzata által a Nyergestetőn ál-
líttatott kopjafát felavassák.
A csapat néhány tagja már része-
sült a csíkkozmásiak vendégszere-
tetében, mégis tele voltak várako-
zással, az először utazók arra vágy-

tak, hogy láthassák Erdély értékeit.
Úton az 1000 éves határhoz pihe-
nőt tartottunk. Az egyik oldalon a 
Gyimes völgye, a másikon a csíki 
rész nyújtott lenyűgöző látványt. 
Aztán a Gyimesek völgyébe eresz-
kedve a történelmi Magyarország 
keleti határához értünk. A 30. 
számú vasúti őrház, a Rákóczi-vár 
romjai, a Kontumáci-kápolna, az 
egykori Árpád védvonal, és a hábo-
rúban elesett magyar hősök emlék-
műve, a kopjafák ejtettek ámulatba 
mindannyiunkat. Még aznap este 
részesei lehettünk a Csíksomlyói-
kápolna egyedi világának. 
A 14 órás utazást követően a csapat 
egy része régi ismerősként üdvö-
zölte egymást a vendéglátókkal, a 
többieket nagyon hamar megérin-
tette a barátság. Pénteken egész 
napos kirándulást szerveztek egy 
egészen kivételes idegenvezetővel, 
Gergely Andrással. Október 27-én, 

szombaton a színjátszók és a két 
település képviselőinek jelenlétében 
felavattuk Nyergestetőn, a Lukács-
háza Önkormányzata által állíttatott 
kopjafát. A Bolyzás Néptáncegyüt-
tes műsora után Szántó László pol-
gármester beszélt a hely szellemé-
ről, majd a kopjafa készítője, Sass 
Attila az alkotás jelképeiről szólt.  
Lukácsháza képviseletében Csejtei 
Péter és Kovács Ildikó képviselők 
kötötték fel a nemzeti színű szalagot 
a kopjafára. Az ünnepség a székely 
himnusz közös eléneklésével zárult. 
Ezt követően a Nyergestető Vendég-
házban a hely ötletgazdája, Borbély 
András tartott lenyűgöző előadást a 
térséghez fűződő eseményekről. A 
vasárnapot is emlékezetessé tették 
a vendéglátók. A csoport tagjai részt 
vehettek a szentmisén, vagy elkísér-
ték a helyi focistákat a szomszédos 
Csíkszentmártonba. A csapat győ-
zelme elmaradt, de őrizzük a pálya 

melletti székely temperamentumot.
Ahogy közeledett a színi előadás 
kezdete, úgy fokozódott a színé-
szek izgalma. Aztán bizonyossá vált, 
hogy mindez alaptalan. A színját-
szóink páratlan sikerrel mutatták 
be az „Indiai guru” színdarabot a 
nagyszámú közönség előtt. A vasár-
nap zárása felemelő érzés volt. Szé-
kelyföld Autonómiájának Napján a 
Fertés-tetőn gyújtottunk esti őrtüzet.
A csoport küldetése véget ért, él-
ményekkel gazdagodtunk. Hétfőn 
reggel a búcsú óráiban erősebbé 
váltak az érzések, hogy oda vissza 
kell térni. Annak is el kell indulni, 
aki még nem járt ott. Csak a leg-
nagyobb szeretettel gondolhatunk a 
vendéglátóinkra. Hazafelé is embert 
próbáló volt a 16 és fél órás utazás, 
mégis sokan mosollyal tették meg 
az utat, olyannal, amely sok min-
dent sejtetett.

Virág János 

Gyöngyösfalu
„Nagyszabású fejlesztési program 
zajlik az Észak-Vas megyei tanke-
rületben, hét okta tási intézményt 
érint a központi támogatás, mely-
nek köszönhetően sorra újulnak 
meg a térség iskolái” – mondta 
Rozmán László, a tankerület igaz-
gatója.
A Dr. Tolnay Sándor Általános Is-
kolában több mint 98 millió Ft-os 
fejlesztés valósult meg, és a diákok 
folyamatában vették birtokba a lé-
tesítményt. Október 26-án megtör-
tént a hivatalos átadása. Felújítot-
ták a sportpályát, az iskolaudvart, 
és négy tantermet. Kicserélték a 
bútorzatot, ruhatároló szekrényeket 

szereztek be, és életmentő készü-
lék, egy defibrillátor is helyet ka-
pott az intézményben. Az átadási 
ünnepségen a gyöngyösfalui iskola 
diákjai kedves műsort mutattak be, 
köszöntőt mondott Kósáné Farkas 
Mária igazgató. Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő arra emlékeztette 
a jelenlévőket, hogy szeptember 
3-án már megtörtént az új konyha 
és az étkező átadása. A sportlehe-
tőségek fejlesztése újabb lépés a 
gyöngyösfalui intézmény számára, 
erősödik a megtartó erő a térségből 
érkező gyermekek számára. Az is-
kola, az intézmény fejlesztése min-
denkor a környéken élő lakosságot 
szolgálja, ezen belül is elsődlegesen 
a gyermekek érdekeit. 

KZ

Ovisok
Kőszegdoroszló: November 
7-én a faluban vendégeskedtek 
a gyöngyöshermáni Játéksziget 
Óvoda gyermekei. Érkezéskor Joó 
Tamás polgármester köszöntötte a 

jövő nemzedékét, majd Hod László 
gesztenyét sütött a gyerekeknek. 
További élménnyel gazdagodtak 
az ovisok, amikor Bertalan Gábor 
állatait megnézték és megsimo-
gatták. Kellemes szép őszi dél-
előttöt töltöttek el a gyerekek kis 
faluban. 

VID
ÉK
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Fülilleszték AKCIÓ Elem AKCIÓ

50%
A kép csak
illusztráció.

Az akció szilikon, kemény vagy félkemény
illesztékekre és vékony csőre vonatkozik.

A jó illeszték elengedhetetlen része a
hallókészülékének és hozzájárul

a tökéletes halláshoz.

Amennyiben ellátogat hozzánk,
hallókészülék elemét

5 Ft
/ db

Látogasson el hozzánk, és vegye igénybe szolgáltatásainkat: 
 Ingyenes hallásszűrés
 Ingyenes hallókészülék próbahordás, tesztelési lehetőség 
 Hallókészülék és kiegészítő eszközök, tisztítószerek értékesítése 
 Hallókészülék tisztítás és szerviz
 Személyre szabott hallásgondozási program akár
 egy életen keresztül

Kőszeg,
 Rákóczi út 6.

Telefonszám: 06 30 473 9642

Megnyitottuk halláscentrumunkat
Kőszegen.

áron vásárolhatja meg!

*Ajánlatunk a kijelölt üzletünkben, 2018. december 31-ig érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze. Egy személy legfeljebb 2 levél (12 db) elemet vásárolhat.
Az akció kizárólag hallókészülék viselők számára szól. Résztvevő üzletünk: Kőszeg,  Rákóczi út 6.

www.geers.hu

Kérjen

időpontot!

Új játszótér
Bozsok: Új játszóteret avattak a 
Kerekes Üzletház udvarán. A színes, 
új játékokat boldogan próbálták ki 
a helyi óvodások október elején. 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
alpannonia® pályázata segítsé-

gével megvalósult játszótér, és a 
sportöltöző melletti esőbeálló 10 
millió forintos pályázati összegből 
készült el. Az egymillió forintos ön-
erőt a Kerekes Üzletház biztosította, 
valamint további 3 millió forintot a 
korszerű játszótér kialakításához, 
így több játék és gumiszőnyeg bur-
kola t szolgálja a gyerekeket.

Köszöntés
Lukácsháza Község Önkormány-
zata nov ember 10-én köszöntötte 
az időseket a Közösségi Házban. A 
Gyöngyház Óvoda Csibe csoportja 
és a gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sán-

dor Általános Iskola 2. osztályos 
tanulói kedves műsorral tették 
szebbé az ünnepnapot. Virág János 
polgármester beszédét követően 
az önkormányzat megajándékozta 
a település 70-75-80-85-90 éves 
lakóit. Tímár János zenéje táncra 
perdítette az időseket.  

VI
D

ÉK

Régi slágerek
Kőszegszerdahely: November 
10-én köszöntötte az önkormány-
zat a falu idős polgárait. Évek óta 
hagyomány, hogy a 60 év felettiek 
meghívót kapnak erre az estére. A 
Közösségi Házra a megtelt táblát 
ezúttal is ki lehetett volna tenni. 
Az idősek fogadását, kiszolgálását 
több önkéntesek vállalta, ugyan-
így a pogácsa és a sütemények 
készítését is. Asztalra kerültek a 
házi készítésű hidegtálak is finom 
szerdahelyi borral. Takács Péter 

polgármester röviden köszöntötte 
a megjelenteket, ő is az ünnepel-
tek sorába tartozik. Az idősekhez 
szólt Mersich Martina, majd Desics 
Krisztina és Desics Bettina verssel 
mondott köszöntőt. Ezt követően a 
helyi együttesek léptek a színpad-
ra. A Kaméleon Színjátszók, a Vad-
rózsa Népdalkör sikere garantált 
volt, erre csak ráadás volt a Flórián 
Tűzoltó Énekkar produkciója régi 
filmek slágereinek előadásával. 
A további szórakozást a Melódia 
Együttes szolgálta. Az esti progra-
mok után késő éjszaka kapcsolták 
le a villanyt a Közösségi Házban.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper  ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20.  Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper  ÜZLET 9730 Kőszeg, Várkör u.20-22. Tel.: (94)561-632

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37-39., Tel.: (94)563-090 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13. 

KŐSZEGI AKCIÓ

Házi Füstölt Negyedelt 
darabolt, nyers sonka
érlelt, vf. 

Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott

Fejes
Káposzta

Sertés Oldalas
előhűtött

Mandarin

Sertés Máj
előhűtött

Csirke Comb egész
előhűtött vagy fagyasztott

Privát Hurka
Májas vagy Véres vagy Húsos,
sütni való vg.

Citrom

Fornetti
Fahéjas Csiga L

Coop Finomliszt 1 kg

Tena
Napraforgó
Étolaj 1 l 

Babati
Lecsókolbász

Tolle Esl Tej
1,5%, 1 l

Pápai
Frankfurti Virsli vg.

Füstölt
Csülök Hátsó vf.

Nádudvari hurka
Májas vagy Véres
vcs., 350 g, 1483Ft/kg
(Nádudvari Élelmiszer Kft.)

 Jégtrade
Kocsonyahús
konyhakész
gyf., 1500 g, 733Ft/kg

Farmer UHT Tej
1,5%, 1 l

Koronás Kristálycukor 1 kg
Porcukor
0,5 kg, 238Ft/kg

Sport Szelet
31 g, 2548Ft/kg

Abonett
Extrudált Kenyér
Natúr vagy Gluténmentes vagy Köleses
100 g, 2490Ft/kg

www.7forras.hu
2

0
1

8
.1

1
.1

4
-1

1
.2

7
.

1.349 Ft
kg

1.299 Ft
kg

2.499 Ft
kg

799 Ft
kg

Csirkeszárny

499 Ft
kg 299 Ft

kg

549 Ft
kg

179 Ft
kg

F i

99 Ft
db

99 Ft
db

699 Ft
kg

199 Ft
kg

499 Ft
kg

Burgonya

1.299 Ft
kg 1.399 Ft

kg

Nádudvari hurkadvari hurka

519 Ft
db 1.099 Ft

cs

TejT Tej

Az ajánlat 
érvényes:

11.14-11.20.

2 db
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Ft/db
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Elutasítva 
Október 25-én a városi főépítész 
javaslatára több rendezési terv 
módosítására tett javaslatot eluta-
sítottak. Alapvető indok volt, hogy 
nem készült el a kérelmezők részé-
ről a telekre vonatkozó részletes 
építési tervdokumentáció. A Rá-
kóczi úton lévő lebontott épületek 
két helyrajzi számon szerepelnek, 
ezek összevonását kérte az érintett 
személy. A tájékoztatás szerint a 
kérelmezővel a folyamatos egyez-
tetések megtörténtek, de a kérés 
csak abban az esetben elfogadha-
tó, ha az összevont telek beépítése 
igazodik az utca jelenlegi, kisvárosi 
jellegéhez. Az SOS-Gyermekfalu 
a lakótelephez közeli területén 
építési telkeket kíván kialakítani. 
A képviselők elé került indoklás 
szerint a kérelem beépítési tanul-
mányterv nélkül nem vizsgálható. 
Kőszeg teljes területére készülő 
közlekedési koncepció után lehet-
séges az érintett terület közelében 
lévő lakótelkek megközelítésének 
felülvizsgálata.

Kőszeget a Szent Koronáért
Mátyás király és III. Frigyes császár 
trónutódlási háborúinak kőszegi 
vonatkozásairól tartottak törté-
nelmi emlékülést a Zwingerben a 
Királyi Városnapon. A megjelente-
ket Kőszeg városa nevében Básthy 
Béla alpolgármester, a rendezvényt 
támogató Mátyás Emlékév Bizott-
ság részéről pedig dr. Lomniczi Zol-
tán, az Emberi Méltóság Tanácsá-
nak elnöke köszöntötte. Kiemelte, 
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlásának 100. évfordulójához 
közeledve erőt meríthetünk azokból 
az évszázadokból, amikor Közép-
Európa és benne a Magyar Király-
ság európai szinten is megkerülhe-
tetlen, kezdeményező térség volt. 
Ebben fontos szerepet játszanak az 
emlékévek, mint pl. 2018-ban a 
Szent László emlékév vagy 2019-
ben a Mátyás király emlékév.
Mátyás király térségünkre gya-
korolt hatását és ennek emlékeit 
magyar és osztrák előadók ismer-
tették. Legendás királyunkat az 
utolsó magyar központú birodal-
mat építő uralkodóként említhetjük 

– állapította meg Gaal Gergely az 
emlékév felelőse. Horváth Richárd 
az MTA munkatársa Hunyadi Má-
tyás személyéről és kormányzá-
sának főbb szakaszairól beszélt. 
Dr. Bariska István nyugalmazott 
főlevéltáros előadásában ismertet-
te Mátyás király Kőszegen kiadott 
okleveleit és a Kőszeget hét másik 
várossal együtt a Szent Koroná-
ért elzálogosító bécsújhelyi béke 
(1463) pontjait. Városunk Mátyás-
kori régészeti leleteit és a plébánia 
épületét díszítő címer eredetének 
kérdőjeleit B. Benkhard Lilla régész 
mutatta be. Werner Glösl, az auszt-
riai Városszalónak (Stadtschlainig) 
turisztikai és kulturális referense 
Andreas Baumkircher zsoldosvezér 
életét ismertette, aki váltakozva 

küzdött V. László, III. Frigyes majd 
Mátyás király oldalán. Dr. Horváth 
Sándor a Savaria Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum néprajzkutatója a 
magyar, horvát és szlovén népha-
gyományban is megtalálható Má-
tyás királyhoz kötődő mondákról, 
anekdotákról, énekekről beszélt. A 
program záróakkordjaként az Oszt-
rák-Magyar Corvinus Kört képvise-
lő Erich Glöschl a bécsújhelyi Cor-
vin-kehely és a pitteni Corvinus-
kupa bemutatásával idézte fel 
Mátyás alsó-ausztriai hadjáratát.
Az emlékülés levezető elnöke Söp-
tei Imre, a Kőszegi Fióklevéltár 
vezetője, az ülésszak végén be-
mutatta a Kőszegi Lapok legújabb, 
Dr. Bariska István által írt Mátyás 
király Kőszegen kiadott okleveleiről 
szóló számát.

Simon Zsófia
Révész József
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Civilek az Orsolya-napon
Október 20 – 22-én 17. alkalom-
mal rendezték meg a „Natúrpark 
ízei” Gasztronómiai Fesztivál és 
Orsolya-napi Vásárt. Aktív résztve-
vők lettek a natúrpark települések 
kézművesei: borászok, méhészek, 
virágkötők, fafaragók, gyöngyfű-
zök, fazekaso k, csuhé-báb és ter-
ményjáték készítők, tojásfestők, 
szalmafonók. Tömeges volt az 
érdeklődés, aki a vásáron bejárta 
a belvárost sok finomságot kós-
tolhatott. 
A rendezvény hagyománya, 
hogy a térség civil szervezetei, 
művészeti együttesek kulturális 
műsorukkal is szórakoztatták az 
érdeklődőket a Fő téren és a Ju-
risics várban. A német és horvát 
kisebbségek étel és sütemény 
különlegességekkel várták a kós-
tolókat. A Diáksétányon, vagy 
a Civil Ízek Utcájában közel 30 
szervezet pakolta ki portékáját, 
vagy a különböző jó falatokat. 
Ezek elkészítésében minden szer-
vezetnél egy-egy támogató csa-
pat vett részt. A kóstolók az ízeket 

pénzadománnyal honorálták, és a 
támogatás az adott szervezet egy-
egy célját szolgálja. Az ifjúsági tűz-
oltók a nyári táborukra gyűjtöttek, 
az Evangélikus Szakgimnázium az 
adományokat a diákönkormányzat 
támogatására fordítja, míg a Köz-
ponti Óvoda Szülői Munkaközös-
sége fejlesztőjátékok, az Újvárosi 

Óvoda az udvari játékok 
vásárlását célozta meg, a 
Felsővárosi Óvoda az óvo-
daudvar fejlesztését tervezi. 
A Dr. Nagy László EGYMI 
beszédjavító pedagógusai 
is fejlesztőjátékok beszer-
zésére fordítják  az adomá-
nyokat, az Árpád-házi iskola 
jövőre is a Planetáriumba 
viszi a diákokat, a Balog 
iskola Szülői Munkaközös-

sége szerint szük-
ség van a fedett 
biciklitárolóra, a 
Be r sekeseknek 
gyereknap ren-
dezése, és a diákok dí-
jazása a fő cél. A horvát 
önkormányzat a Zora 
kórus működésére fordít-
ja a befolyt adományo-
kat, és önfenntartásra a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi 
Kórus. A Nyugdíjas Pe-
dagógus Klub tagjai ter-
vezik a közös kirándulást.  
A helyi civilek mellett a 
Fekete István Állatvédő 
Egyesület is helyet kapott 
a várárokban, adomány-

gyűjtésre és örökbefogadásra is 
volt lehetőség.
A rendezvény mindkét napján Civil 
Főzőverseny és Ízek a Natúrparkból 
címmel sütemény-, lekvár, gyü-
mölcs felhasználási, tartósítási for-
májának versenyét is meghirdették.
A civilek már most várják a jövő 
évi vásárt, és ezúttal is köszönetü-
ket fejezik a ki a jó szervezésért a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház és az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület dolgozóinak.

Plechl Ildikó 

Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

30 perc / min 60 perc / min 90 perc / min 120 perc /min

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna 3900 Ft / 13 € – – –
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Hát Nyak és Fejmasszázs 
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Talp-Refl exológia Masszázs
Thai Fußrefl exzonen Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage 6900 Ft / 25 € 11900 Ft / 40 € 15900 Ft / 55 € 20900 Ft / 70 €

Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage 7900 Ft / 27 € 12900 Ft / 45 € 16900 Ft / 57 € 21900 Ft / 75 €

Thai Gyógynövény Masszázs 
Thai Kräuterkugel Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage – 14900 Ft / 49 € – –

Minden vasárnap / Jeden Sonntag:  25% Kedvezmény/Rabatt!
Minden szerdán / Jeden Mittwoch:  15% Kedvezmény/Rabatt!
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 A TEXTIL OUTLET-ben
november hónapban 

minden termék 10%, egyes termékek 
20% kedvezménnyel kaphatóak.

Szőnyegek, függönyök, 
méteráru, új olasz divatruhák 
nagy választékban.

Kőszeg, Pogányi út
(a TESCO áruházzal szemben)

Nyitva tartás:
H-P: 8.00 – 17.00 óráig, Sz: 8.00 – 13.00 óráig

200-300 m2-es fűtött, felszerelt termek sportolásra,
szabadidős tevékenységekre, alkalmi rendezvényekre kiadók.

info@titkft.hu, 06-30/454-3436

Mellette a bútorraktárban osztrák használt bútor kiárusítás.

Ízek versenye
Október 21 – 22-én az Orsolya-
napi vásáron az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület által a Natúrpark 
ízei gasztronómiai versenyre 77 
nevezés érkezett. Vasárnap 17 re-
form étellel és 12 gyümölcskészít-
ménnyel (szörp, aszalék, kompót, 
likőr), hétfőn 18-féle lekvár és 
30-féle süteménnyel neveztek a 
versenyre. 
A zsűri remek kreációkkal találko-
zott. A kiemelkedő gasztronómiai 
élményt azok is megtapasztalhat-
ták, akik délutánonként a Natúr-
park standjánál megkóstolták a be-
nevezett ételeket. A kóstoló k ízlése 
találkozott a zsűri véleményével. 
Díjazottak kategóriánként: 
Reform ízek: 
1. Kovács Dávidné – gesztenyés 

csirkemájpástétom
2. Gelencsér Ildikó – sajtos-spenó-

tos szendvicskrém 
3. Vértes Ildikó – padlizsánkrém
Gyümölcskészítmények: 
1. Gelencsér Ildikó – galagonyasajt  
2. TÉZSULA Hagyományőrző Egye-

sület – akác szörp 

3. Molnár Istvánné – szilvakompót
Lekvár: 1. Déri Lajos – birslekvár 
2. Dobos Csenge Sára – szőlőlek-

vár 
3. Kovács Dávidné – aszaltszilvás-

lilahagymás lekvár 
Édes házi sütemények: 
1. Ávár Petra – Oreo torta  
2. Árpád-házi Szent Margit Általá-

nos Iskola – gesztenyés tekercs  
3. Stefanich Petra – mézesgolyó 
Sós házi sütemény: 
1. Ávár Petra – langalókrémes 

napraforgó  
2. Vértes Ildikó – túrós pogácsa 
3. Bönditzné Siwiecz Magdalena – 

káposztás-vargányás pirog 
A szervezők köszönik a díjazások 
támogatását: 
Demeter Ágnes, Kóczián Józsefné, 
Neudl Mariann, Szemerédi Mária, 
Török Rita, Bakos György, Jagodics 
Pincészet, Mándli Borház, Kovács 
László, Finta Diána, Rozgonyi Filo-
ména, Somogyi Györgyné, Szend-
rő Istvánné, Tilhof Tamás, Rezner 
Hajnalka, Ávár Petra, Horváthné 
Merics Katalin.

Főzőversenyek résztvevői
Vasárnap:
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
Bersek iskola Szülői Munkaközösség, Balog iskola Szülői Munkaközösség, 
Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító,  TÉZSULA Nemescsó, Kőszegi Pol-
gárőr Egyesület, Kovács Miklós, KIKI Felsővárosi Tagóvoda, UFC, Tihany, 
Kisújszállás, Szenc Város, Szenci Ficsúrok, Kőszegi Darabontok.
Hétfőn:
Élet Vize Baptista Gyülekezet, Kősz egpaty Jövőjéért Egyesület, Kőszegi 
Iparosok,  Tűzről pattant csapat (Vasi Fogadó), Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Egyesülete, Dr. Nagy L. EGYMI Beszédjavító, Hajdúhadház, UFC, Ifjúsági 
Tűzoltók – Kőszeg, Kőszeg Város Fúvószenekara. 
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Vendeltől Elődig
Az ünnep, a hosszú hétvége soka-
kat kirándulásra ösztönzött. Az Or-
solya-napi forgatagban visszatérő 
vendégekkel is találkozhattunk, 
olyanokkal, akik a már ismert és 
bevált ízeket keresték, a stando-
kon. A tizenhetedik Natúrpark ízei 
– Orsolya-napi vásár október 19-
től 22-ig csábította a látogatókat. 
(Vendel és Előd napja közrefogta a 
neves vásárnapot.) A megszokott 
útvonalon (Fő tér – Jurisics tér – 
Diák köz) számos ínyenc megfor-
dult. A szervezők célja továbbra 
is az volt, hogy ne engedjék be a 

bóvlit a vásári forgatagba. Ezeken 
a napokon különösen hangsúlyt 
kapnak a kézműves termékek, a 
házi készítésű finomságok.  
Amikor a megnyitón Huber Lász-
ló a mikrofonhoz lépett, azt fej-
tegette, hogy mi az, ami ennek a 
három napnak a különlegességét 
adja. Hangsúlyozta: „Az a közös-
ségteremtés, amit ezzel a rendez-
vénnyel képviselünk, olyan érték, 
ami pótolhatatlan”! Bakos György 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
elnöke is köszönetét fejezte ki a 
résztvevőknek azért a munkáért, 

aminek eredményeként egy újabb 
„ízes”, kulturális műsorokkal gaz-
dagított hétvége valósulhatott 
meg. „A sikersztori folytatódik” – 
mondta, és sorolta: augusztusban 
az Ostromnapok, szeptemberben 
a Szüret és Nemzetközi Fúvósze-
nekari Találkozó, októberben az 
Írottkő Natúrpark ízei, Orsolya-
napi vásár. Utalt a Kőszegi advent 
eseményeire is. A rendezvény nép-
szerűségét mutatja, hogy idén 170 
stand várta a látogatókat. (Tizenhét 
évvel ezelőtt, az első alkalommal, 
csak tizenkettő volt ez a szám.) 

Pócza Zoltán igazgató a kezdetek-
ről beszélt. „Akkor még közöttünk 
volt Bokányiné Boda Gyöngyi, aki 
felvetette, hogy milyen jó volna 
valamilyen gasztronómiai ren-
dezvényt létrehozni a városban”. 
Pócza Zoltán ötlete volt, hogy – a 
múltba visszanyúlva – hívják élet-
re az Orsolya-napi vásárt. A Na-
túrpakkal összefogtak, és ma már 
nemcsak Kőszeg, hanem a kör-
nyező települések is aktív részesei 
a látványosságként is ínycsiklandó 
gasztronómiai napoknak. 

TáF.

Ízes dallamok
A Orsolya-nap rendezvényein nem-
csak a gasztronómia, hanem a 
kultúra is megízesítette a kínálatot. 
A vasárnap sztárzenekaraként a 
kőszegi Cirákulum muzsikált a vár-
udvar színpadán. Mire a mikrofon-
hoz léptek, higanyszál már lejjebb 
kúszott. „… Nekem is van búbá-
natom…” – hallhattuk a beének-
léskor, és csak reméltük, hogy nem 
a hideg miatt, hiszen némi mele-
gítő ital a hallgatóság érdeklődését 
kellőképpen fenntartotta, és bár a 
hangszerek is „feleselni akartak” 
a hideggel, semmi akadálya nem 
volt, hogy a Cirákulum újabb sikert 
könyvelhessen el. 
A vásári forgataghoz illő népzenei 
feldolgozásokat és megzenésített 
verseket hallhattunk. Ez utóbbiak 
között Weöres-, Ady- és Áprily-vers-
dalokat is. Ha meg akarjuk fejteni, 
mitől egyéni a zenekar hangzása, 
talán az énekesnő megkülönböz-
tethető hangját, a mandolin és az 

ír buzuki, valamint a vokál egységét 
kell kiemelni. A csapat ritmushang-
szereseként ezúttal Marosics Ferenc 
hozta a taktust. (Tompa Krisztián 
nem volt itthon.) Más újdonság, 
meglepetés is színezte az előadást: 
A zenekar előtt Gulyás László ván-
dormuzsikus szórakoztatta a gyere-
keket.  A koncerten – egy dal erejéig 
– tárogatójával ő erősítette az ötfős 
felállást. „Régi álmunk vált valóra, 
amikor Gulyás László vándormuzsi-
kus, a Langaléta Garabonciások ve-
zetője együtt zenélt velünk” – nyi-
latkozta a Cirákulum egyetlen hölgy 
tagja, Gelencsér Ildikó.
Aki figyelemmel kíséri a csapat 
munkáját, tudja: a kőszegi advent 
egyik meghitt szombatját évek óta 
az ő zenéjükkel (is) ünnepelhetjük. 
December 22-én a lovagteremben 
megint hallhatjuk és láthatjuk őket. 
Annyit elárulhatunk, hogy új kará-
csonyi dalokkal  is készülnek.

 Tóthárpád F.

O
R

SO
LYA-N

AP



 XXX I . ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2018 . NOVEMBER  12 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

23

KŐ
SZ

EG
I 

N
ÉM

ET
EK

KŐ
SZ

EG
I 

H
O

RV
ÁT

O
K

Prisički pjevački zbor je oduševio publiku  

Dan Hrvata u Kisegu
U Kisegu se slavi Dan Hrvata već tradicionalno 
oko Emerikinoga imendana i to zbog toga ča se  
kršćanska crikva ovdašnjih Hrvatov imenuje po 
Sv.Emeriku. Slavlje se je začelo 3. novembra u 
16 uri sa svetom mašom, kojoj je bio glavni cele-
brant dr. Anton Kolić uz pratnju kiseškoga farni-
ka Vilmoša Harangozóva i velečasnoga u miro-
vini Štefana Dumovića. Pjevački zbor „Zora” je 
muzički oblikovao vjernički susret uz kantorizi-
ranje Balaža Orbana. Po svetoj maši sudioniki su 
položili vijenac kod spomenploče Mate Meršića 

Miloradića, pjesnika i velikana 
Gradišćanskih Hrvatov, ki se je 
i u Kisegu studirao. Jurišićeva 
tvrdjava je čekala hrvatsku 
zajednicu na druženje. Šandor 
Petković je pozdravio goste 
uz molbu da po osobnoj mo-
gućnosti podupiraju obnovu 
ublokov na crikvi Sv. Emerika. 
U ime GH u Ugarskoj nazočan 
je bio predsjednik Vince Hergović, 

a mjesnu 
nimšku ma-
njinu zastu-
pala je pred-
sj. Agnjica 
Kőszegfalvi. 
Prisički pje-
vački zbor 
je oduševio 
publiku sa 
svojimi gra-
dišćanskimi 
jačkami, ke 
je sakupljao 
i zabilje-
žio, – Mirko 

Berlaković školski direktor u mirovini, – neg-
dašnji peljač ovih jačkarov. Neke pjesme i sami 
pjevači čuvaju. Uz bogatu gastronomsku ponu-
du švedskoga stola, uz kvalitetno kiseško vino 
i uz muzičku pratnju Petroviščana Jonija Timara 
zabava i dobro raspoloženje je „duralo” sve do 
kasne noći.
Imre nap környékén tartják hagyományosan 
a kőszegi horvátok a horvát búcsút, temp-
lomuk névadójának Szent Imrének is tiszte-
legve ezáltal. Szentmisével, koszorúzással és 
kultúrműsorral gazdagított programnapjuk 
tartalmas beszélgetésekre, de vidám szórako-
zásra is lehetőséget nyújtott november 3-án 
a Jurisics várban.

Marija Fülöp Huljev

U crikvi Svetoga EmerikaŠandor Petković
pozdravlja goste

Regionaltreffen
Matkovits-Kretz Eleonóra, a  Magyarországi 
Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének 
elnöke és a Kiskassai Német Önkormányzat 
régiók közötti találkozót szervezett Sopronba. 
Útjuk során meglátogatták a német önkor-

mányzatokat tapasztalatcsere céljából. Így 
jutottak el 20 fővel a német önkormány-
zat képviselői, egyesületi vagy kórus tagok 
Baranya megyéből, Kiskassáról, Siklósról, 
Villányból, Harkányból, Pécsről Kőszegre és 
Kőszegfalvára. Itt megkoszorúzták a kitelepí-
tési emlékművet, majd a templom, a falu tör-
ténetével ismerkedtek. 

A kórus néhány tagja és a német képviselők 
szeretettel fogadták a csoportot, vendégül lát-
ták őket és énekeltek velük. 
A jó hangulatú találkozó után Mariazellbe in-
dultak tovább a Kiskassai Német Kör tagjai. 

                                     Rábai Ferenc
NNÖ alelnöke
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Hulladékfeldolgozás – a falvakat is érinti
Készítsen tárgyakat a szelektív 
hulladékokból, és pályázzon al-
kotásával!
A háztartásokban keletkező szelek-
tív hulladékok gyűjtése mindany-
nyiunk érdeke, mert ezek további 
feldolgozásával csökken a jókora 
mennyiségben keletkező szemét-
halmaz. Naponta teherautók so-
kasága viszi ki a kőszegi lerakóba 
a kukákba rakott hulladékot. Nem 
turisztikai látványosság a Horvát-
zsidány felé vezető út mellett lévő 
létesítmény, de érdemes oda benéz-
ni, és mindenki láthatja: mennyit 
termelünk, amit aztán majd – kör-
nyezetet romboló tevékenységünk 
részeként – az unokáinkra hagyunk.
A hulladékok kezelése az ehhez 
kapcsolódó szemléletünk része. 
Ezt a folyamatot segíti az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület a szelektív 
hulladékgyűjtés népszerűsítésével 
foglalkozó eredményes pályázatá-
val. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatja a „Hul-
ladékból újra élet! – a szelektív 
hulladékfeldolgozás jövője Kősze-

gen” akciósorozat, amely az 2018. 
október 20. és december 31. közötti 
kiemelt időszak. Az első – látogató 
tömegek előtt megvalósult – akció 
az Orsolya-napon került a közép-
pontba. A szakmai konzultációk té-
mája a komposztálás, talajtakarás, 
magaságyás, dombágyás építés. 
Hasznos tanácsokat kaptak a kiskert 
tulajdonosok, az erkély és teraszker-
tészek az egészséges zöldségfélék 
termesztésével kapcsolatban.
Az indítás első hetében 40 db 
komposztláda talált értő gazdára! 
Használatával a növényi hulladé-
kok visszakerülnek a természet 
körforgásába, a keletkező kom-
poszt a később ültetett növények 
fejlődését szolgálja. Nem kell éget-
ni, és a keletkező füsttel szennyezni 
a levegőt! (Égetni tilos! 12. old.)
Az egyesület által nyert pályázat 
minden natúrparki települést érint. 
Novemberben az Európai Hulladék-
csökkentési Hét keretében öt kősze-
gi, és egy-egy csepregi, illetve 
gyöngyösfalui iskolában tarta-
nak  beszélgetéseket, filmvetítése-

ket, öko-cateringes helyi termék-
kóstolókat, szakmai előadásokat. 
Mindenhol kiemelt téma a szelektív 
hulladékgyűjtés jelentősége, a ter-
mészetet károsító hulladéktömeg 
kezelése, feldolgozása, környeze-
tünk védelme. Rendeznek lakossági 
tájékoztatót, képzőművészeti pályá-
zatot. Az újrahasznosított hulladék-
ból készített termékeket kiállításon 
is megtekinthetik a látogatók. A tá-
mogatásból kiadvány is kés zül, va-
lamint ismertető állvány és prog-
ram plakát.
DE ELSŐDLEGES, az 
egyesület várja minden 
natúrparki településen 
élő pályázatát, amelynek 
során a kidobásra ítélt 
anyagok felhasználásával 
különböző hasznos, szép 
tárgyakat készítenek. Az 
így készült, beadott tár-
gyak elbírásánál számít az 
ötlet, hasznosság, prakti-
kum, szépség. Minden-
kor elődleges szempont 
annak terjesztése, hogy a 

szelektíven gyűjtött hulladék nem 
növeli az unokákra hagyott szemét-
halmazt.
Kedves Olvasó! Legyen aktív, 
és készítse el a saját tárgyát! 
Mindezt várják november 28-ig 
a Natúrpark Egyesület irodájá-
ban (Kőszeg, Fő tér 2.)  
Az eredményeket december 2-21. 
között a Kőszegi Járási Hivatal Juri-
sics téri földszintjén lehet majd meg-
tekinteni, ugyanitt az adventi hétvé-
géken négy kézműves kalandra is 
sor kerül. A december 2-án 16.00 
órakor kezdődő megnyitóra várnak a 
szervezők minden érdeklődőt.

KZ

Skihelm Ranger Access SMU 
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Scheibe: CAT 2 / Art.Nr. 1008338

Visierhelm B-Yond Visor SMU 

-

 

G rößen: 54/58, 58/61
Art.Nr. 1008393
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29,95
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PICHER Stoob 
PICHER Kirchschlag 

Skianzug Kleinkinder Charlie 
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Art.Nr. 2018698

Skihelm COUNT Junior 

 

Größen: XS, S
Art.Nr. 1008304

 
statt 79,95

59,95  statt 149,95

79,95

  
www.picheronline.at 

FMZ  Süd, Nr. 54, Top 5, 7344 Stoob 

Hauptplatz 11, 2860 Kirchschlag

Szezonnyitó Kedvezmények
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Az októberi lapszám 9. oldalán 
arról adtunk tájékoztatást, hogy 
a Kőszegi Városüzemeltető Non-
profit Kft. 2018 első félévében 
91,33 tonna, a város több pont-
ján illegálisan lerakott hulladékot 
szállított el. 
Évek óta a csecsemőkre is vonat-
kozatott arányszám (15 kg/fő, év) 
nem változott. A régi bútorzat, 
autógumi, elektromos készülékek 
parkokba vagy szelektív gyűjtő 
mellé történő kirakása büntetendő 
cselekmény. Hulladékgyűjtést vég-
ző közszolgáltatónak az illegálisan 
kirakott lomok elszállítása nem fel-
adata, nem kötelessége.  
A jövőben megváltozik, megváltoz-
hat a helyzet. Az októberi testületi 
ülésen a képviselők arról tárgyaltak, 
hogy a hulladékgyűjtés közszolgál-
tatását egy soproni cég veszi át. A 
részletekről, illetve a változásokról 

a decemberi lapszámban tudunk 
tájékoztatást adni, ha megtörténik 
az átadás. Az új cég jogszerűen be 
tudja tartani a törvényt, miszerint a 
kukába rakott hulladékot viszi el a 
meghatározott időpontokban.
A kirakott hulladék ott fog éktelen-
kedni az utcán, ahova a szomszéd 
kidobta, a városlakó meg nézegeti, 
ha arra jár. Eddig a városüzemel-
tető kft. néhány napon belül el-
szállította. Ezentúl mi történik? Ott 
marad!? A cselekmény büntetendő. 
Talán az lenne az ideális, ha egy 
ismeretlen vagy ismerős jótevő be-
kopogna a lakásokba, és megkérne 
mindenkit, ne szemeljen. Ha így 
tenne, akkor sem neki, sem pedig 
másoknak nem kellene lomot ra-
kodni. Aki kirakja a szemetet, az 
a bűnös, feladata, hogy elvigye a 
lerakóba.

KZ

Egy nő vállalta
A terhesség-megszakítást mérle-
gelő várandós anyáknak tanács-
adáson két alkalommal kell részt 
venni. Az első meghallgatás meg-
nyugtatást, pszichés, orvosi, szociá-
lis és egyéb támogatást szolgál. Az 
érintett nők nyugodt körülmények 
között átgondolhatják a helyzetet, 
a válságot előidéző tényezőket, és 
azok megoldásainak lehetőségeit. 
Az első név nélkül tanácsadás, de 
az orvosi titoktartás a későbbiek-
ben is biztosítja a nagyközönség 
számára való ismeretlenséget. A 
tanácsadást követő harmadik na-
pon erősítheti meg a magzatát 
hordó nő a terhesség megszakítá-
sát kérő szándékát. Egyben részle-
tes tájékoztatást kap a szükséges 
vizsgálatokról és a korai és késői 
szövődményekről, a műtét mene-
téről, és arról, hogy döntését az 
utolsó pillanatig megváltoztathatja. 
Az elmúlt évben a terhesség meg-
szakítását kérők közül 32 fő volt 

kőszegi lakos, négy fővel több a 
2016. évhez képest. 
Mindegyik érintett súlyos vál-
sághelyzetre hivatkozott, anyagi, 
párkapcsolati, egészségi okokat 
fogalmaztak meg. Az okokat név-
telenség mellett adták a nők, az 
erre vonatkozó kérdőív kitöltését 
önkéntesen tették meg. A kérel-
mezők közül 2017-ben a ta-
nácsadás után egy édesanya 
vállalta, hogy világra hozza a 
gyermekét.  
A terhesség-megszakítást kérő kő-
szegi lakosok többsége a 20-29 
éves korosztályhoz tartozik. Lénye-
ges adat, hogy 15 év alatti lány 
nem fordult terhesség megszakítá-
sát célzó kéréssel a családvédelmi 
szolgálathoz. A későbbi gyermek-
vállalást esetleg hátráltató orvosi 
beavatkozást kérő nők közel 30%-
a az első terhességét szakítatta 
meg. A többségük egy gyermeket 
már világra hozott.
 

A népegészségügyi szolgálat 
képviselők elő tett adatai szerint 
2018. január 1-jén 11 805 fő volt 
a kőszegi lakosok száma. A várost 
nem érinti az országosan jellem-
ző, meghatározó mértékű népes-
ségfogyás. 
A 2004 évre vonatkozó adatok 
szerint akkor a lakónépesség szá-
ma 11 992 fő volt, a számadatok 
szerinti 87 fő csökkenésnek nincs 
befolyásoló hatása a városra.
Az élveszületések száma viszont 
az előző évekhez képest csökkenő 
tendenciájú, és növekedett a ha-
lálozások száma. Ezért a termé-

szetes szaporodás negatív előjelű, 
azaz a demográfiai helyzetet to-
vábbra is a fogyás jellemzi. 
A statisztikai rendszer szerint 
2017 évben 68 gyermek született 
és 140 fő fejezte be az életét. Az 
elmúlt év végén kilenc éves kor 
alatt 1068 fő volt a kőszegi lako-
sok száma, 80 életév felett 469 
fő élt, közülük 344 fő nő volt. A 
férfiak arányszámának a csökke-
nése 55 éves kortól kezdődik. A 
halálozási okok között meghatá-
rozó a keringési rendellenesség és 
a daganatos betegség.

Ennyien vagyunk
Anyakönyvi hírek
Születés: Slankovits Oszkár és Kohl Katalin fia Donát, Geröly Aliz és 
Molnár István fia Áron, Debreceni Attila és Németh Eszter fia Bence, 
Orsós Barbara és Tislér Dániel fia Natan, Ferenci György és Kelemen 
Nikolett lánya Léna, Tóth Péter és Tamaskó Alexandra fia Arnold, Bíró 
Zsófia és Dr. Nagy Csaba fia Nándor, Märcz Róbert és Schmidt Helga 
Adrienn fia Lóránt, Nyári István Attila és Horváth Alíz fia Levente, Lintér 
Balázs és Barnovszky Márta lánya Viktória, Léhmann Zoltán és Dernóczi 
Noémi lánya Flóra, Horváth Gergely és Hökkön Dzsennifer fia Oszkár 
Kornél, Győri Péter és Faragó Fruzsina fia Áron, Bodnár Zoltán és Ud-
vardi Zsanett fia Bence Zoltán, Toldi Péter és Palkovits Boglárka fia Bar-
nabás Péter, Horváth István és Dan Szilvia lánya Laura, Flasch Robert 
és Horváth Katalin fia Márk, Németh Balázs és Németh Talabér Judit fia 
Balázs Bálint, Szendrő Fehér Diána és Szendrő  Tamás fia Vince Balázs.

Házasság: Tóth Erika – Kiss Csaba, Kovács Petra – Colic Ádám.  
Halálozás: Katona Imre Zoltánné szül. Virág Erzsébet, Mészáros Fe-
rencné szül. Forstóber Klára Mária, Kiss Erzsébet, Poór Ernőné szül. 
Szárnyas Erzsébet

Ki a bűnös hulladékügyben?
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HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉSSEL, SAJÁT ÁLLOMÁNYUNKBA 
GÉPKEZELŐT és VIZUÁLIS ELLENŐRT KERESÜNK

A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft. 
stabil nemzetközi vállalatként több mint 20 éve gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán (10 km Szombathelytől, 7 km Kőszegtől).

Jelentkezz telefonon a +36 94 568 411 vagy +36 20 852 7939 számon, emailben: karrier.pph@schott.com  
vagy keresd jelentkezési lapunkat a portaszolgálatunkon.

Gépkezelő feladatai:
• üvegformázó gépek folyamatos működésének biztosítása

Vizuális ellenőr feladatai:
• termékek vizuális ellenőrzése és csomagolása

Amit kérünk: • középfokú vagy 8 általános iskolai végzettség

Amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés • kiemelkedő műszakpótlékok • havi és éves bónusz • egy évre előre megadott műszakrend 

• ingyenes céges buszjárat • igény esetén szálláslehetőség • klimatizált, tiszta és rendezett munkakörnyezet

• vállalati rendezvények: egészség- és sportnapok • családi programok • sportolási és egyéb támogatások, kedvezmények

SCHOTT HUNGARY KFT. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1. www.schott.com

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozz velünk sikereinkben!

Üdvözlünk a SCHOTT-nál!
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
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A tisztelet jeleként
„Az év ökoturisztikai élménye 
2018” díjakat október 4-én ad-
ták át Budapesten. Az Agrármi-
nisztérium és a Magyar Turisztikai 
Ügynökség közös pályázatán 21 
szervezet vett részt. Beszédében dr. 
Rácz András államtitkár az ökotu-
rizmus letéteményesének nevezte 
a nemzeti parkokat. A pályázatban 
és díjkiosztásban is érintett volt 
Kőszeg. „Az év ökoturisztikai élmé-
nye 2018” díjat a „Miénk itt a rét!” 
évenként megrendezett program 
kapta meg. A rangos kitüntetés a 
két szervező, és egyben pályázó 
csapatok, az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság és az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület érdeme. Alkalman-
ként közel ezer érdeklődőt meg-
mozgató, természetben zajló – idén 
tízéves – rendezvényt a kőszegiek 
és környéken élők jól ismerik.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
jelenlegi igazgatóhelyettesének, dr. 
Németh Csabának ötlete, elképze-
lése és elnevezése alapján indult 
el a „Miénk itt a rét!” program. Az 
apropója az volt, hogy az Őrségi 

Nemzeti Park Igazgatóság vagyon-
kezelésében van az Alsó-rét jelentős 
része, amely a kétnapos esemény 
helyszíne lett. Az indítás koncepci-
ója, hogy Kőszeg és környéke lakói 
ismerjék meg a „mi rétünket”, az itt 
található értékes növényeket és ál-
latfajokat, történjen a természetben 
élményszerű játék, és a résztvevők 
jó érzéssel távozzanak onnét.

Fontos cél volt az is, hogy mindez 
legyen egy egyedi kőszegi hagyo-
mány folytatása. Chernel István 
szervezte meg elsőként, 1902-ben 
Magyarországon a „Madarak és 
fák napját”. Az ő munkássága előt-
ti tisztelet jeleként jött létre a foly-
tatás, és az időpont kiválasztása.
Már a kezdet kezdetén az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság sok ér-
deklődőt megmozgató esemény-
ben gondolkodott. Vállalták a 
szakmai részt, és segítségül hívták 

– a helyi értékek megőrzését tá-
mogató – az Írottkő Natúrparkért 
Egyesületet. A jól megválasztott 
partner a program pénzügyi tá-
mogatását is biztosítja, de mind-
két szervezet részt vesz az előké-
születekben és a lebonyolításban, 
ehhez a személyi és a tárgyi felté-
teleket is biztosítják.
Mindezek okán érdemelte ki a 
program a kitüntetést, amely a 
megvalósítók érdeme.

KZ 

Utcanevek: Poncichter út
2017 decemberétől van ilyen nevű 
út már Kőszegen, a Királyvölgyi 
utca felöl közelíthető meg. A par-
koló után lévő Hármaspadtól indul 
jobbra a szőlősgazdák kertje felé.
Az elnevezésről: így hívják még ma 
is a soproni szőlősgazdákat. A szó a 
német Bohnenzüchter (babterme-
lő) kifejezésből ered. Ez a szó nem 
gúnynévként ragadt a németajkú 
szőlősgazdákra, hanem a tevékeny-
ségükre utalt, vagyis arra, hogy a 
tőkék között babot termesztettek. 
Ennek kettős jelentősége is volt, a 

bab gyökerén nitrogéngyűjtő-bak-
tériumok élnek, ami a szőlőnek is 
hasznos. Mikroelemekhez jut mind-
két növény, a bab felszíni hajtása 
az élő vagy zöldtrágyának nevezett 
„felület”. Nemcsak babot ültettek 
ily megfontolásból, hanem paradi-
csomot, ill. burgonyát is. Ami miatt 
nagy jelentősége volt még a babter-
melésnek, hogy ez után nem kellett 
adót fizetni, és a poncichterek a 
mindennapi kemény munkával ka-
lóriadús alapanyaghoz jutottak, és 
rosszabb évjáratokban a bevételt is 

kiegészítette. A poncichter szó a 19 
– 20. századforduló környékén je-
lent meg. A kőszegiek akkor kezdték 
el használni, amikor filoxéra vész 
idején a megcsappant kőszegi bo-
rok pótlására soproni borok kerültek 
a városba, s a kőszegi szőlősgazdák 
magukra is a poncichter kifejezést 
kezdték el használni.
Az elnevezést két borozó is viseli/
felvette Kőszegen. A vár bejára-
tának közelében lévőn egy igazi 
Poncichter cégér (Kodolányi László 
ötvösművész munkája) is hirdeti a 
kiváló kőszegi bort.

Plechl Ildikó
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Mi kicsik is sokat számítunk
A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület 
2004 ót a aktívan vesz részt a nem-
zetközi projektekben. Tagjai, első-
sorban természetesen a fiatalok 
sok külföldön szervezett tevékeny-
ségben erősbítették hazánk hírne-
vét. Nagy lelkesedéssel dolgoztak 
a hazai pályán szervezett talál-
kozókon is. Az együttműködések 
az Európai Unió által támogatott 
Fiatalok Lendületben, Erasmus és 
az Európa a polgárokért projektek 
keretében valósulhattak meg. 
Az EULOCAL projekt utolsó ta-
lálkozójára Kőszegen került sor 
október 18. és 21. között. A kül-
földi partnerek a Csikar Csárda 
vendégszeretetét élvezték. Nem-
csak gasztronómiai élményeket és 
pihenést biztosított, hanem helyet 
adott a találkozó programjainak 
is. Az EULOCAL a projekt angol 
nyelvű címéből alkotott mozaik-
szó, magyar megfelelője a „még 
mi a kicsik is sokat számítunk”. 
Projektünkre tökéletesen igaz Teréz 
Anya mondata: „Úgy érezzük, hogy 
amit teszünk, csak egy csepp a 
tengerben. Anélkül a csepp nélkül 
azonban sekélyebb volna a tenger.” 
Az Európa a Polgárokért program 
keretében támogatott projekt-
ben a bajorországi Bad Kötzting, 
a lengyelországi Chojna, a máltai 
Marsaskala, az olaszországi Velletri 
és Kőszeg városok polgárai vettek 
részt. A három napos kőszegi talál-
kozón olyan fontos témák megbe-
szélésére, feldolgozására került sor, 
mint a legkisebb országok szerepe 
az EU-ban, a menekült helyzet, 
a határok régen és napjainkban, 
a külföldi munkavállalás és az 
euroszkepticizmus. Az egész ren-
dezvényt Horváth Anikó és Sudár 
András néptánc produkciója után 

Huber László polgármester nyitotta 
meg. 
Minden partnerországban volt egy 
választott téma is, amelyek feldol-
gozása különböző elméleti mód-
szerekkel, és tanulmányutakkal 
összekötött gyakorlati úton, a csa-
patépítés lehetőségeit is igénybe 
véve valósult meg. Mi, kőszegiek a 
vizet választottuk, büszkélkedve ter-
mál -és gyógyvizeinkkel, valamint 
aggódva a fenyegető vízhiány miatt, 
és keresve a lehetséges megoldáso-
kat, amelyek unokáink vízigényét 
is biztosíthatják.  A vízlábnyommal 
kapcsolatos műhelyfoglalkozás 
egy rövid totó megoldásával, ér-
tékelésével indult, amelyben meg-
döbbentő adatok ébresztették rá a 
résztvevőket a rettenetes mennyi-
ségű vízfelhasználásra. Szimulációs 
csoportfoglalkozással kerestük a 
választ a víztakarékossággal kap-
csolatos kérdések megoldására. A 
partnerországok fiataljainak fest-
ményeit, fotóit bemutató kiállítás 
témája is a víz volt. 
Az Európai Unió jelentőségét emelte 
ki előadásában Dr Schöpflin György 
professzor, az Európai Parlament 
képviselője. Beszédében említést 
tett a magyarság érzéseiről, külö-
nös tekintettel az 56-os forradalom 
közelgő évfordulójára. A képviselő 
urat Básthy Béla alpolgármester 
mutatta be a résztvevőknek.
A péntek délutáni program a 
Douzelage (EU Testvérvárosi Kör, 
amelynek Kőszeg is tagja) elnö-
kének, Annigje Kruytbosch rövid 
beszédével folytatódott. A „mit 
jelent nekem az EU?” kérdésre 
előadás helyett egy megható tör-
ténetet mesélt édesapjáról, akinek 
nagy szerepe volt a határellenőrzé-
sek felszámolásában, a Schengeni 

Egyezmény megszülettetésében. 
Hangsúlyozta a szülők, és a felnőt-
tek szerepének fontosságát Európa 
jövőjével kapcsolatban. 
Az euroszkepticizmus témakörben 
már némi mozgásra is volt lehető-
ség a műhelymunka keretében. A 
témával kapcsolatban feltett kér-
dések megválaszolása, a vélemé-
nyek kifejezése a terem különböző 
helyeire történő mozgással való-
sult meg. A majdnem egész napos 
ülés után nagy sikert aratott ez az 
egészséges életmódot is biztosító 
feldolgozás. 
A munka után nagy felüdülést 
jelentett a kulturális program. A 
Cirákulum tehetséges és kedves 
csapata teljesen lenyűgözte a kül-
földi résztvevőket is. Lenyűgözte a 

társaságot a várban elfogyasztott 
vacsoránál a magyaros vendégsze-
retet, az egyesület tagjai által otthon 
készített sütemények, a helyszín. 
A szombati nap városnézéssel 
indult, amit egy tanulmányút kö-
vetett. A Hétforrás hétféle csodá-
latosan tiszta vízének megkóstolá-
sával mindenki valamilyen álmának 
megvalósulásában reménykedett.  
A bormúzeum atmoszférája a híres 
magyar gulyáslevessel kedves em-
lékeket hagyott mindenkiben.
Vasárnap az Orsolya napi vásárt 
egyúttal a projekt diszeminációjára 
is kihasználtuk, az oda látogatók-
nak lehetőségük volt a résztvevő 
partnerek által hozott ételek meg-
kóstolására, és a projekttel való 
ismerkedésre.

A 28 Douzelage város nem egyfor-
mán aktív, és nem is lehet mind-
egyikkel szorosan együttműködni, 
olcsón barátkozni. A közelebbiekkel 
azonban erre is nyílik lehetőség, 
mint pl. október 5-6-án, amikor 
a szlovén partnerváros, Škofja 
Loca városházájának 20 dolgozó-
ja – élén a polgármesterrel – el-
látogatott hozzánk. Maguk fizették 
útjukat, szállásukat, étkezésüket, 
tőlünk csak egy városnézést kér-
tek, és azt, hogy a 
Polgármesteri Hi-
vatalba bejuthassa-
nak. Mi  viszont úgy 
gondoltuk, hogy egy 
ilyen alkalommal 
a barátkozást se-
gítendő meghívjuk 
őket egy vacsorára. 
A süteményt a Kő-
szegi Testvérvárosi 
Egyesület tagjai sü-
tötték, a gulyást egy 
vállalkozó készítette. 

Emellett egy kellemes programot 
sikerült nekik összeállítanunk, 
amelyben először Huber László 
polgármester fogadta a csoportot 
a városházán, majd a városnézés 
után elkísértük őket a vasfüggöny 
múzeumhoz, és Szombathelyen 
búcsúzunk el tőlük.
Biztosak vagyunk abban, hogy 
ugyanígy ők is ilyen szeretettel fo-
gadnak minket, amikor mi utazunk 
hozzájuk.

Polgármesterek 
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Száz éve hunyt el Freh Alfonz kőszegi botanikus, tanár
„Nem tartok azért igényt a tudós közönség 
méltányló elismerésére, – de nem is ijeszt 
vissza a természettudományoknak magasla-
tán álló szakférfiak szigorú birálata. A kősze-
gi kisgymnasium jelen és leendő tanítványai-
nak kedves szolgálatot véltem tenni…” Ezekkel 
a gondolatokkal kezdi Freh Alfonz a kőszegi bo-
tanikai kutatások szempontjából korszakalkotó 
jellegű, Kőszeg viránya című dolgozatát, amely 
a gimnázium 1875/76. évi értesítőjében jelent 
meg. Tanári egyéniségéről és elkötelezettségéről 
sokat elárul ez a két mondat.
Freh Alfonz Sándor (1832. augusztus 11., Kő-
szeg – 1918. július 4., Kőszeg) bencés termé-
szetrajz-tanár, botanikus, entomológus, a XIX. 
század végén – XX. század elején működött 
neves kőszegi botanikus triász legidősebb tag-
ja volt. Dr. Waisbecker Antal (1835, Kőszeg – 
1916, Kőszeg), Vasvármegye tisztifőorvosa, és 
Piers Vilmos (1838, Tarnopol – 1920, Kőszeg) 
őrnagy, a kőszegi Katonai Alreáliskola tanára 
mellett kiemelkedő érdemeket szerzett Kőszeg 
és térségének növénytani feltárásában. Mun-
kásságuk révén korukban Kőszeg vidéke ren-
delkezett Magyarország egyik legalaposabban 
kikutatott flórájával.
Freh Alfonz a Kőszegen töltött gyermekkor, 
alapfokú iskolai, majd gimnáziumi évek után 
18 évesen, 1850-ben belépett a Szent Benedek 
Rendbe. Pannonhalmán folytatta tanulmányait, 
majd 1855-ben örök fogadalmat tett. 1857-ben 
áldozópappá szentelték, ezt követően visszatért 
Kőszegre, s itt is maradt haláláig. A Pannon-
halmi Szent Benedek Rend Kőszegi Katolikus 
Ferenc József Gimnáziumában 1857–1864-ig, 
majd 1867–1885-ig természetrajz-tanárként 
tanított (időközben hitszónokként működött Kő-
szegen), majd az utolsó évben igazgatóként is 
munkálkodott. 1887-ben vonult nyugalomba, 
ami után aranymisésként töltötte pihenőéveit a 
gimnázium falai között.

Tanári évtizedei alatt jelentős 
természetrajzi gyűjteménye-
ket is létrehozott. A Kőszeg 
környékén gyűjtött állatfajok 
első hiteles közlője, főként a 
rovarok jó ismerője volt, de 
ezen gyűjteményei sajnos nem 
maradtak fenn. Kőszeg és 
környéke növénytani kutatá-
sának is első apostolaként és 
ismertetőjeként gyömölcsöző 
kapcsolatot ápolt több hazai 
és osztrák botanikussal; előb-
biek közül különösen Borbás 
Vincével, aki nagyszabású Vas 
megyei flóraművében sokszor 
hivatkozik Freh terepen kalauzoló segítségére és 
adataira. Míg Frehnek első flóraművében 666 
taxont (1876), addig a másodikban (1883) 
1116-ot sikerült Kőszeg és környékéről kimu-
tatnia, amely Borbás vasi flóraműve előtt a leg-
gazdagabb enumeráció volt a térségre nézve. 
Florisztikai kutatásait gyűjtőmunkával is alá-
támasztotta, amelyek eredményeképpen két 
jelentős herbáriumi gyűjteménye maradt fenn; 
ezeket a XX. század közepe óta a szombathelyi 
Savaria Múzeum herbáriuma őrzi. A Herbarium 
Florae Ginsiensis (Kőszeg növényeinek gyűjte-
ménye) közel 2200 lapot tartalmaz. Gyűjtési 
időszaka 1879–1889 közötti. Oktatási célokat 
is szolgált a Herbarium Gymnasii Ginsiensis 
(A kőszegi gimnázium növénygyűjteménye), 
amely közel 1800 lappal bír. Gyűjtési idő-
szaka az 1850-es évektől az 1890-es évekig 
terjed. A gyűjteményben sok a lelőhely nélküli 
növény; a lelőhellyel bírók elsősorban a Pan-
nonhalmi-dombság, Koronczó, Budapest, Kő-
szeg, Schneeberg (Ausztria), Nagyszombat és 
Tátrafüred térségéből származnak. 
A 86 éves korában elhunyt és a kőszegi temető 
Szent Benedek-rendi sírboltjában nyugvó Freh 

Alfonz Sándor emlékét őrzik 
a kőszegi bencés rendhá-
zon Kőszeg Város Tanácsa 
(1978), a Stájerházaknál a 
Chernel István Természetba-
rát Egyesület és az Erdőgaz-
dasági Rt. (2000) által állí-
tott emléktáblák. Nevét őrzi 
még a róla elnevezett kőszegi 
utca, és a támogatásával el-
készült, az Árpád-házi király-
szenteket ábrázoló ólomüveg 
ablak a Jézus Szíve temp-
lomban. Borbás Vince két 
növény tudományos nevé-
be is foglalta őt: Galeopsis 

frehi Borbás 1887, ma G. segetum Necker 
forma frehi (syn. G. dubia Leers forma frehi), 
a vetési kenderkefű kisvirágú, zöldebb alakja, 
továbbá a Rubus frehi Borbás 1884 pedig a 
R. agrestis W. et K. (R. caesius ý canescens) a 
hamvas és molyhos szeder keverékfaja. Pedagó-
gus voltára emlékeztünk a kőszegi Jurisich Mik-
lós Gimnáziumban valahányszor megszerveztük 
a Freh Alfonz Természetismereti Vetélkedőt, vagy 
a Freh Alfonz Természetismereti Tábort.
Freh Alfonz 28 évi tanársága alatt mintegy 
négyezer tanítványt nevelt a természet szere-
tetére. Tanította többek között Chernel Istvánt, 
a később nemzetközi hírűvé vált kőszegi tudós 
madártan-kutatót és természetvédőt. Ő az aláb-
bi sorokkal búcsúzott szeretett mesterétől: „Her-
báriumod növényei elfonnyadtak, megszá-
radtak; de azok a babérlevelek, a miket mint 
ember és tanár gyűjtöttél magadnak, zöldülni 
fognak s nem asznak el sohasem!”

Balogh Lajos és Keszei Balázs
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Top 100-ban a Jurisich
A közelmúltban két középiskolai 
rangsoroló lista is napvilágot látott 
a médiában. Az egyik a már ha-
gyományosnak mondható lajtrom 
a HVG különszámában jelent meg. 
Ahogy az előző években, úgy az 
idén három fő szempont alapján 
dolgoztak a szerkesztők. Figyelembe 
vették a tizedik évfolyamosok kom-
petenciamérésének eredményeit 
matematikából és szövegértésből, az 
érettségi eredményeit matematiká-
ból, magyar nyelvből és irodalomból, 
történelemből és idegen nyelvből, 
valamint a felsőoktatási felvételin 
egyetemre-főiskolára bejutott diá-
kok átlagpontszámát. Természetesen 
igaz, hogy az iskolák munkája ennél 
sokkal komplexebb, és eredményes-
ségük számos más tényezőben is 
megmutatkozik, mégis fontos tájé-
koztató az elkészített anyag.
A Jurisich Gimnázium a két tanítási 
nyelven oktatást végző iskolák rang-
sorában az országos első helyen 
szerepel! A kiemelkedő eredményt 
sejtette az előző években is az első 
tízben való szereplésünk. Igen sokat 

mondó, hogy az összes középiskolát 
tekintve a Jurisich a 67. a rang-
sorban. Vas megyéből csak három 
gimnázium tudott az első 100-as 
listára felkerülni. Egyedi vidékiként 
a kőszegi gimnázium. A mi isko-
lánknál csak két, Kőszegnél kisebb 
településen működő gimnázium ta-
nulói teljesítettek jobban. Ez pedig a 
pannonhalmi 1000 éves gimnázium 
és a piliscsabai egyetemi gyakorló.
A legjobbiskola.hu portál készítette 
el a másik rangsorolást. Koherens az 
előző eredményekhez, hogy a kőszegi 
Jurisich a négy évfolyamos gimná-
ziumok között itt a 65. helyen áll. 
Mindössze egy Vas megyei iskola előzi 
meg. Külön kiemelést érdemel, hogy 
ezen internetes oldal szerint gi mnázi-
umunk a kiemelkedő pedagógiai tel-
jesítményű iskolák (négy évfolyamos 
gimnáziumok) között az országos 15. 
helyen, a stabilan jól teljesítő isko-
lák között a 19. helyen áll.
Gratulálok a tanítványainknak és 
kollégáimnak! Kedves Nyolcadikos! 
Téged is ebbe a csapatba várunk!

Keszei Balázs

 90 éves
Lepold László 1928.10.18-án 
született.  A szépkorú férfit 90. 
születésnapján Huber Lász-
ló polgármester köszöntötte. 
Laci bácsi a belvárosban él 
feleségével, Dömötör Annával, 
jövőre ünneplik a házasságuk 
70. évfordulóját. Három gyer-
mekük született, az egyik kis-
lányt három hónapos korában 
legyőzte a betegség. Az idős 
házaspár büszke a két unoká-
jára és a három dédunokájára.

Nem adom fel!
Hámori Luca, a Kőszegi Fitt-Box 
Egyesület tagja 17 éves ökölvívója, 

tagja volt a 16 fős magyar atléti-
kai küldöttségnek a Buenos Aires-

ben rendezett 3. nyári ifjúsági 
olimpián. Luca így emlékezett a 
versenyre:
– A helyszínen a verseny kezde-
téig napi két edzéssel készültem 
a megmérettetésre! A ringben 
úgy éreztem, jól megy a boksz. 
A mérkőzés végén nem emelték 
magasba kezemet. A mai na-
pig sem értem, mi történhetett 
velem. Csalódott voltam és va-
gyok. Sok versenytapasztalatot 
szereztem. Nem adom fel!

KJ                                                                                                       

Díszoklevél
November 8-án Huber László pol-
gármester látta vendégül a város 
nyugdíjas pedagógusait, akik 50 
éve szerezték diplomáikat és pe-
dagógusi pályán dolgoztak. Be-
szédében kiemelte az pedagógusi 
nevelőmunka fontosságát és meg-

köszönte a nevelők áldozatos mun-
káját. Ötven éves szolgálatukért 
arany diplomát kapott: Bertháné 
Laki Éva, Garisa Józsefné, Var-
gáné Marton Klára, Horváth 
Antalné, Szabó Péter. Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet vett át 
Klobetzné Debrei Hajnalka, az 
Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi tag-
óvodájának egykori vezetője.
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LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

Az Év Szíjgyártója
Október 14-én a PRIMA Díj átadó 
ünnepségen a VOSZ Vas Megyei 
Szervezete által odaítélt „2018. ÉV 
MEGYEI VÁLLALKOZÓJA” díjakat 
adták át. Az Év Szíjgyártója szak-
mai elismerést kapta meg Nagy 
Csaba, aki szülővárosában, Kő-
szegen él a családjával 57 éve. A 
városban jól ismerték az édesapját, 
Nagy Sándort, a szíjgyártó szakma 
kiválóságát, az ő kérésére folytatta 
Csaba a családi hagyományt.
Az apa és fia ugyanabban a mű-
helyben dolgozott évtizedeken át. 
Nagy Csaba emlékeiből kitörhetet-
lenek az édesapja egyik szombaton 
elhangzott szavai: „Fiam hétfő-
től nem jövök többet dolgozni”.  
Másnap, vasárnap éjjel Nagy Sán-
dor elindult az örökkévalóság is-
meretlen világába. 
– Édesapám mellett tanultam meg 
a szakma rejtelmeit – mondta 
Nagy Csaba. – Most már 30 éve 
annak, hogy kiváltottam az ipar-
igazolványomat. Az első időszak-
ban a magyaros jellegű fogatos 
szerszámokat gyártottam, de ezzel 
sokan mások is foglalkoztak az or-
szágban, ezért belevágtam az ókori 
civilizáció egyik találmányának, 
a „komét szerszám”-nak a gyár-
tásába. A szíjgyártás a vadlovak 
megszelídítésével kezdődött, majd 
az ember a lovakat munkavég-

zésre igába fogta. Az 
ókori civilizációban a 
lovakat egy sajátos 
nyakigával fogatol-
ták, amelyben a lovak 
kakasnyak-tartással, 
magasra tartott fej-
jel húzták a mögéjük 
kapcsolt szerszámot 
vagy szekeret. Így ala-
kult ki a „komét szerszám”.
– Hogyan kezdted el a készíté-
sét?
– Hosszabb tanulmányozás után 
1999-ben készítettem el a min-
tadarabot, amely több részből – 
komét, díszsallang, kantár, hátszíj, 
vonó, mellszíj, farszíj – tevődik ösz-
sze. Nemcsak akkor, most is sikernek 
érzem azt, hogy a Képző- és Ipar-
művészeti Lektorátus zsűriszámmal 
látta el, és ezzel iparművészeti ter-
mékké nyilvánították. Ezzel megva-
lósult a termékváltásom, a szíjgyár-
tásom elindult egy új irányba.  
– Hová kerül a megalkotott ipar-
művészeti terméked?
– Az osztrák és magyar megren-
delőim is ragaszkodnak ahhoz, 
hogy korhű legyen a komét. Ezért 
jönnek vissza újra és újra. A mun-
kám során újabb problémákkal 
kerülök szembe. Nincs magyar 
nyersanyag, marhabőr, és nincs 
fémöntő szakember. A szíjgyártás 

több iparos ember munkáját öt-
vözi. Az alapanyagokat külföldről 
szerzem be, és döntően Ausztriá-
ba és Németországba viszem el a 
„komét szerszám”-ot. Rendszerint 
vasárnap indulok útnak, hétköznap 
a műhelyben dolgozom.  
– Mit jelent neked a szíjgyártó 
műhely?
– Sok kőszegi ismeri a műhelye-
met, amely sokszor közéleti színtér 
is. Aki betér hozzám egyedi és extra 
kérésekkel, sokszor megoldást talál 
nálam a problémájára. Megfordul-
nak itt óvodások, általános isko-
lások, szakiskolások, a cserkészek 
különböző foglalkozások kereté-
ben. Van, akit a bőr illata vonz a 
műhelybe, de rengeteg érdeklődő 
turista is betér körülnézni. Lili ku-
tyám a kirakat része, ő a gyerme-
keket csábítja be.
– Melyek a legérdekesebb mun-
káid?
– Ausztriában hagyománya van a 
fesztiváloknak. Büszkén állíthatom, 
hogy kevés az olyan lovas rendez-

vény, ahol egy vagy 
több fogat ne az ál-
talam gyártott komét 
szerszámokkal felsze-
relve vonulna. A „sörös” 
cégek közül a Stieger, 
a Puntigamer, és a 
Gösser is a „Nagy szíj-
gyártó műhely” komét 
szerszámaival fogatol.
– Egyszerűen fogal-
mazva csak munka, 
amit végzel, vagy en-

nél többet is jelent neked?
– Egy komplett komét lószerszám 
elkészítéséhez 4 - 6 hét szükséges. 
Ezt a folyamatot átélni és a készter-
méket kézbe venni felemelő érzés, 
mindezt nem ismerheti az, aki nem 
végzett alkotó munkát. Nagyfokú 
elégedettséggel tölt el a munka 
elkészültével megiszogatni egy-két 
pohár kőszegi vörösbort, és örülni 
az alkotásnak, megszemlélni a mű-
vet. A magam ura vagyok, amely 
önfegyelemre tanít. A megrendelő 
a megbeszélt időpontra várja a ló-
szerszámot, nem maradhatnak ki 
munkanapok vagy órák. 
Szeretem a munkámat, a város-
omat, a környezetemet. Azt is na-
gyon szeretném, ha fiataljaink több-
sége ebben a zűrzavaros világban is 
rátalálna arra a munkára, hivatásra, 
amit nemcsak az anyagiakért végez. 
Az életpályáját kezdő fiatal találja 
meg azt a helyet, ahol otthon érez-
heti magát, közösséget alkot és csa-
ládot alapít.  

KZ

A kőszegi Zora horvát nemzetiségi kórus meghívást kapott Hor-
vátországba egy nyilvános televízió felvételre a Csáktornya melletti 
Orehovicára. Az egyik legkedveltebb, legnézettebb szórakoztató műsor 
(Ljepom našom) szereplői lesznek. A Zora két dalt fog előadni novem-
ber 15-én, az énekeseket a zsidányi tamburások kísérik.

PR
ÍM

A 
D

ÍJ



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I . ÉVFOLYAM, 11 . SZÁM   2018 . NOVEMBER  12 .

32

90%-ban visszatérő vendégek
Több évtizedes munkájának el-
ismeréseként Wurst Sándor két 
rangos kitüntetést kapott. Először 
október 14-én a PRIMA Díj átadó 
ünnepségen adták át a VOSZ Vas 
Megyei Szervezete által odaítélt 
„2018. ÉV MEGYEI VÁLLALKO-
ZÓJA” díjakat. Wurst Sándor az Év 
Vendéglőse szakmai elismerésben 
részesült. A vállalkozása a Királyi 
Városnapon idén is kiérdemelte 
a kiváló virilis elismerést. Wurst 
Sándor a kőszegi vendéglátásban 
hozott újat az elmúlt évtizedekben, 
két panziót, éttermet épített. A Csi-
kar Csárda és Éttermet 1995-ben 
a 87-es út mellett, majd négy év 
múlva a Várkörön egy régi ház fel-
újításával az AACS Panziót. Mind-
két egységet a vállalkozásában 
üzemelteti. A belvárosban lévőt 
alapvetőn munkavállalók foglalják 
el, a Csikar Csárda szolgáltatásait 
a turisták veszik igénybe. A sza-
kaszolható, megosztható étterem 
mellett rendelkezésre áll egy ren-
dezvényterem is. Szavai szerint 
„ritka kincs az ide érkező városi 
vendég”, viszont szállásfoglalás 
szempontjából erősek a kapcsolati 
szálak a Wieberberger Téglaipari 
Zrt.-vel, az 5th Gear Kft.-vel, és a 
Krombert és Schubert Kft.-vel. 

A kezdetektől szolgáltatási színvo-
nalat bővítő, növelő felújításokat 
végzett el a vállalkozó a két egysé-
gen, de nagyobb változásokat nem 
tudott megtenni, mert a szavai 
szerint „a szállásadásban, vendég-
látásban nincs annyi nye-
reség, amit vissza lehetne 
fordítani a beruházásra”. 
Erre csak a pályázatok 
adnak lehetőséget. (A 
szeptemberi lapszám-
ban tettük közzé a dön-
tést, amely szerint hat 
kőszegi pályázat össze-
sen több mint 200 millió 
forintot nyert panziók, 
szálláshelyek fejleszté-
sére.) Wurst Sándor is a 
nyertesek közé tartozik, 
de november elején még 
nem volt aláírt támoga-
tási szerződése, így a szá-
mára fontos végösszegről 
nincs információja. A pályázatában 
leírta a felújításra vonatkozó ter-
veit, de az elnyert összeg ismerete 
nélkül ez csak egy elképzelés.
– Hogyan látod Kőszeg turizmu-
sát? – kérdeztük Wurst Sándort.
-	Alapvetőn kétnapos város, több-
ségében ennyi éjszakát foglalnak le 
a vendégek. Évek során a stabilis, 

vagy másként fogalmazva változat-
lanság jellemzi a turistákat ide csa-
logató kínálatot. Mondhatom azt, 
hogy panziónkba 90%-ban a visz-
szatérő vendégek jönnek, de jó len-
ne, szükség lenne arra is, hogy újak 

is jöjjenek. A nagy rendezvények 
időszakában minden szálláshelyet 
lefoglalnak a városba érkezők, a 
köztes időszakot a stabilitás, vagyis 
alig megtelt szálláshelyek jellemzik 
a turista forgalmat. Őszintén meg-
mondom, hogy a változatlanságba 
hozott életet Győrffy Gábor turiszti-
kai menedzser munkába állása. Gá-

bor az eddigiekhez képest teljesen 
másként gondolkodik. A szakember 
sok mindent elkezdett, sok minden-
be belevágott, jó az irány, és vannak 
is eredmények. Azt gondolom, hogy 
nekünk, turizmusban érintett ven-
déglősöknek támogatni kell a mun-
káját. A helyzet nem egyszerű, mert 
Bük a gyógyvízével elvisz mindent, 
itt Kőszegen mást kell tennünk, 
hogy jöjjenek a vendégek.
– Mire gondolsz?
-Szükség lenne a városban négy, 
ötcsillagos új minőségi szállodá-
ra, ahol a pénzköltőbb vendégek 
is megjelennének, és ez minden 
irányba jó lenne a városnak. Je-
lenleg nincs kihasználva a hegyek 
adta lehetőség. Egyre nagyobb 
igény van arra, hogy a vendég a 
természetben szeretne pihenni, 
kikapcsolódni. A Kőszegen lévő 
hegyoldal, a friss levegő kínálja 
a lehetőségeket, erre a frontra is 
egy újabb, Győtffy Gábor munka-
bírásával rendelkező szakembert 
kellene megbízni. Sok a tennivaló a 
kerékpárturizmus területén. Tudom, 
vannak tervek, de mielőbb össze 
kellene kötni Kőszeget kerékpár-
úttal Ausztriával, Szombathellyel és 
Bük fürdővárossal is.

KZ

Vendéglátóipari zenész
Bakos József zenésszel idéztük 
fel egy elmúlt világ emlékeit. Az 
ötvenes években vizsga és mű-
ködési engedély volt szükséges a 
„vendéglátóipari zenész” foglalko-
záshoz. Tánczenét, magyar nótát, 
közkedvelt műdalokat, és minden 
mást játszottak. Kőszegen a ’70-es 
években szinte minden vendéglá-
tóhelyen volt élőzene. A Ruby-ban 
a Bakos-Tóth Duó, a Kulacsban a 
Draskovics Sanyiék zenéltek. Az 
akkor még meglévő Kongóban, 
amely az Írottkő Hotel helyén állt, 
kezdett el játszani Bakos Józsi. 
A Monoszlói borozóban az öreg 
Poncza bácsi sétált az asztalok 
között a hegedűjével, várta a ze-
nerendelést. A Szabóhegyen lévő 
Napsugár Vendéglőben zenélt Józsi 
Túró Karcsival. A pápai származá-

sú fiú hatezer dalt tudott eljátszani.
A ’70-es években a Bakos-Tóth 
Duó Kőszeg egyik kedvelt zenei 
párosát alkották. Kora estétől talán 
virradatig bármilyen zeneszámot 
eljátszottak a vendégnek. Hosszú 
időre Bükfürdőre, a Svéd Szállóba 
szólította őket a szerződésük. Ott 

még Tóth Karcsival együtt muzsi-
káltak, aztán az új zeneszerszám, az 
ötregiszteres szintetizátorok megje-
lenésekor külön utakra tértek. 
Bakos Józsi szavai szerint fizikailag 
is bírni kellett az éjszakázást. Ak-
kor is, amikor hajnalban érkeztek 
meg az osztrák vadászok, és az ő 
nótáikat kellett megszólaltatni. Jó-
zsi nagy fájdalma, hogy ma a vá-
rosban nincs élőzene, pedig annak 

óriási a csábító ereje, amely jó a 
vendéglősnek, na és a zenésznek. 
Bakos Józsi büszke a közel negy-
ven tanítványára, akiket harmo-
nikázni, gitározni és zongorázni 
tanított. Nem tudja: hová tűntek 
el a vendéglátózó muzsikusok. 
Józsi alkalmanként kap egy-egy 
meghívást. Felesége, Vera halála 
óta visszavonult. Később talán, 
ha egy Jótündér hívná, újra lenne 
vendé glátózó zenész.

Fotó, szöveg: Kiss János

Gratulálunk!
Október 23-án a Budapesti Gaz-
dasági Egyetemen Palkovics László 
innovációért felelős miniszter elis-
merő okleveleket adott át az arra 
érdemes személyeknek.  

Vas megyéből Tóth Zoltán érde-
melte ki a szakmai tevékenysé-
géért a kitüntetést. A kőszegi férfi 
a Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, Útügyi 
Os ztály nyugalmazott osztályveze-
tője örömmel vette át a miniszteri 
elismerést.
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Birtokba vették a tűzoltók a laktanyát
November 9-én az esti órákra bir-
tokba vették az önkéntes tűzoltók 
a Liszt Ferenc utca 30. szám alatt 
lévő új laktanyát. A két szerkocsit 
aznap telepítették át a Városma-
jorból, a riasztást szolgáló infor-
matikai rendszer november 5-től 
működik innét. A két tűzoltóautót 
akkor nem telepíthették át, mert 
a laktanyához vezető út aszfalto-
zását november 6-án végezték el.  
A járművek áttelepítésének napján 
nagy volt a sürgés-forgás a lakta-
nyában, csomagoltak és szállítot-

tak az önkéntes tűzoltók. Aznaptól 
a vonuláshoz szükséges felszerelés 
készenlétben áll, de nem a végle-
ges helyén. Seper András szerint a 
berendezések elhelyezését alapo-
san megtervezik a használhatóság 
szempontja szerint. Több hónap-
ra is szükség lehet ahhoz, hogy 
az önkéntes tűzoltók belakják az 
épületet. A parancsnok biztosan 
állította, hogy a Mikulás már az új 
laktanyába érkezik. 
Szívesen fogadják az egyéni, ér-
deklődő látogatókat, de közönség-
napot várhatón csak a tavasszal 
tartanak.

KZ

Mester és tanítványai
November 3-án nyílt meg a Csók 
István Művészkör Egyesület újabb 
kiállítása az Írottkő Hotelben. Az 
Úton címet viselő tárlat keretében 
Mészáros Szabolcs tanítványai – 
Hoós Magdi, Szabadfi Marianna, 
és Tölgyesi Ildikó –  mutatkoztak 
be.  A művészek, a helyszín és az 
időpont is jó választás volt, mert 
sokan megtisztelték jelenlétükkel 
a kiállítókat a megnyitón. Az egye-
sület szervezésében másodszor volt 

alkalmuk a művészeknek bemutat-
kozni közönség előtt. A kiállítók így 
fogalmazták meg ars poétikájukat 
„Megyünk egy úton az életünk so-
rán és időszakosan emberek csatla-
koznak hozzánk hosszabb-rövidebb 
időre. Ezek az emberek gazdagítják 
az életünket, hol pozitív értelem-
ben, hol „csak” tapasztalatokat 
szerzünk”. 
Básthy Béla megnyitójában az 
emberi kapcsolatok fontosságáról 

Nagy Háború Képei
2018. november 3-án volt 100 éve 
annak, hogy az Osztrák-Magyar 
Monarchiával aláírták a Nagy Há-
ború, azaz az I. világháború harcait 
lezáró fegyverszüneti egyezményt. 
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara 

ebből az alkalomból állította ismét 
színpadra karnagyuk, Szilágyi Mik-
lós „A Nagy Háború képei” című 
művét, mely 2014-ben íródott. 
A darab most visszatért az akkori 
ősbemutató színhelyére, az egykori 

Hunyadi Mátyás Katonai 
Alreáliskola dísztermébe.
A házigazdája szerepét 
Dohos László ezredes, a 
Magyar Honvédség nyu-
galmazott főkarmestere, és 
a kőszegi fúvósok egykori 
karnagya vállalta. Kősze-
gi élményei mellett kitért 
katonai tapasztalataira, 
és beszélt a darabról is a 
nyitóhangok előtt. A mű 
Mikos Róbert grafikáit kí-
sérve csendült fel, a húsz 
zenei tételt a húsz grafika 
ihlette. A zenekart a szerző 
vezényelte.

Darabontok
A Gyulaffy László Hagyományőrző 
Bandérium az idén ünnepelte meg-
alakulásának 15. évfordulóját. Októ-
berben meghívták azokat a partner-
csapatokat, amelyekkel már közösen 
vettek részt rendezvényeken. 
A Kőszegi Darabontok, hagyo-

mányőrzők is meghívást kaptak, tíz 
fővel indultak el a baráti találkozó-
ra. Ajándékba olyan képet vittek, 
amelyen a Gyulaffy László Hagyo-
mányőrző Bandérium látható, hát-
térben a Jurisics vár látképével. 
A darabontok köszönik Varga Nor-
bert és Hajszán János hathatós, ön-
zetlen, gyors segítségét, amelyet a 
kép elkészítéséhez nyújtottak.

beszélt. Kapcsolat ember és ember 
között, barátokkal, a művészetek-
kel, a kiállítókkal egyaránt fontos. 
Palcsó Julianna így fogalmazta meg  

gondolatait: „a mester jó tanítvá-
nyokkal, a tanítványok pedig jó 
mesterrel találkoztak”. A kiállítás 
megtekinthető december 1-ig.
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GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.  (A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel, 
illatos samponnal GYÖNGY      
tisztaságú lesz az autója.

• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb 

mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, ha-

nem teherautók számára is.

Női-, férfi-, gyermekfodrászat
Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják 

régi és új vendégeiket!
Báli és Alkalmi Frizurák

Kérjen telefonon időpontot. 
Nyitva: Hétfő – Péntek 8.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés: 
30/587-0032
KozmetikaI

szolgáltatások
Egyedi ajánlataink:
• Ránckezelés 
• Gyémántfejes arccsiszolás
• 3D szempillahosszabbítás
• Sminkek és gyantázás
H–P: 8.00–17.00; Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó 
munka közben.

Fodrász szalon

Kozmetika
szalon

Masszázs szalon

GYÖNGY ESPRESSO
Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják

a Kedves Vendégeket.

Pedikűr, manikűr 
szalon

• műköröm
   építése, 
• gél-lakkozás, 
• pedikűr, 
• paraffinos 
   kézápolás

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Kérjen 
időpontot!

Wellness és klasszikus masszázsok
Farkas Zoltán 20/243-3711
Molnár Tünde 30/935-2682

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái

Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és 
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)

          NYITVA:

                     H–P: 8.00–17.00
                     Szo: 8.00–13.00

GYÖNGY AUTÓMOSÓ  • Nyitva: 06 – 22-Ig!

Hüse Anita
20/928 6146 

Kérjen időpontot!
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Reformáció örök…
Minden korban Isten nagy ajándé-
ka a találkozás! Ezt az ajándékot 
kaptuk meg mi is az Őrségi Re-
formátus Egyházmegyéhez tartozó 
reformátusok ez év október 28-án, 
amikor is közösen együtt ünnepel-
hettük a reformációt a kőszegi vár 
lovagtermében. Baranyay Csaba 
nagytiszteletű úrral megbeszéltük, 
hogy ez az alkalom legyen akkor 
a kőszegi reformátusok és evan-
gélikusok közös reformációi ün-
neplése is. Külön örömet jelentett 
számunkra, hogy ünneplésünkben 
részt vettek kőszegi evangélikusok 
és római katolikus testvérek is.
Nem kis félelem lett úrrá rajtunk, 
amikor kiderült, hogy előrelátha-
tólag 300 fő fog megjelenni. Kér-
dés volt, hogy elég nagy lesz-e a 
lovagterem. Örültünk neki, hogy 
ilyen sokan meghallották a hívó 
szót, és jöttek közösen hallgatni 
az Isten Igéjét, és élni az Úri Szent 
Vacsora sákramentumával. Külön 
köszönet illeti Dr. Németh Tamás 
rektor urat az igehirdetés szolgá-
latáért, amelyet közöttünk végzett, 
és a megjelent pápai református 

teológiai hallgatókat, akik szolgá-
latukkal segítettek bennünket az 
ünneplésben. 
Szakál Péter esperes úr nyitotta 
meg az alkalmat, elmondva, ho-
gyan alakult ki az egyházmegyénk-
ben a reformáció közös ünneplése, 
valamint hogy azóta már más egy-
házmegyék is átvették azt. Rektor 
úr Pál apostol Efezusiakhoz írt le-
vele 4,20-24 versekből kiindulva 
érzékeltette a hallgatósággal az 
igaz Krisztus-követés valóságát, 
fontosságát! Balogh Péter egyház-
megyei gondnok úr pedig az isten-
tiszteleti alkalom zárszavában ki-
emelte, hogy a helyszín nagyon illik 
az alkalomhoz, hiszen a kőszegi vár 
valamivel a reformáció után épült, 
a mai korra vonatkoztatva beszélt a 
kereszténység helyzetéről. 
Visszatekintve ez ünnepi alkalomra 
cs ak hálát tudunk adni a Minden-
ség Urának, hogy megáldotta ke-
gyelmességéből ezt a közös alkal-
mat, mindezért áldott legyen a mi 
Urunk!”

Donatin Tamás
lelkész

A templom ablakaiért
Az idei Horvát nap (november 3.) 
jelentőségét növelte az a szándék 
és felhívás, ami a „horvát” temp-
lom kapcsán fogalmazódott meg. 
A Szent Imre-templom építése 
1615-ben kezdődött. (Az elkészü-
lésének időpontjáról több dátum 
is közszájon forog!) Az elődök 
minden jelentősebb jubileum al-
kalmával felújítottak, szépítettek 
az épületen. „Gondoltuk, a 400. 
évfordulón se legyen másként” 
– mondta Petkovits Sándor, a 
Kőszegi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat vezetője. A plébánia 
beadott egy pályázatot az ablakok 
felújítására, hiszen befolyik rajtuk 
a víz, esztétikailag is kifogásolha-
tók. A pályázat nyert, de sajnos a 
kapott összeg nem fedi a várható 
költségeket. Mintegy egymillió fo-
rint szükséges még.

A Horvát nap alkalmával, ünnepi 
misén hirdették meg a gyűjtést. Meg-
szólították a jelenlévőket. Minden kő-
szegi horvát kap majd egy megkereső 
levelet, de természetesen várják más 
kőszegiek adományait is. Az önzetlen 
támogatók – a megadott számla-
számra: OTP 11747051-20103349 
– csekken is befizetheti a nemes 
célra szánt összeget, és a plébánián 
is jelentkezhetnek adományukkal. A 
horvát önkormányzat maga is meg-
teremti a feltételeit, hogy hozzájárul-
jon a sikerhez, és megtalálja a szim-
patizáló további segítőket. 
Az összefogás által az ország leg-
szebb terén álló Szent Imre-temp-
lom ablakai is megújulhatnak, 
amik várhatóan februárra készül-
nek el. A támogatásokat szeretettel 
várják és fogadják!

TáF

A Királyi Városnapok különleges 
hétvégi programjai között akadt 
városbemutató, a 400 éves Szent 
Imre-templom bemutatása, óriás-
rolleres hegymustra, és ingyenes 
várlátogatással összekötött városi 
bortúra is! A hasonlóan nyugodt 
szeptemberi hétvégén Kőszeg 
rejtett kincsei tárultak fel, köztük 
a volt Kelcz-Adelffy árvaház, a 
Kálvária temető, Kőszeg főúri pa-
lotái és a ritkán látogatható zsidó 
temető is. Természetesen, ezek a 
kincsek sem rejtettek, csakhogy 
annyi van belőlük Kőszegen, hogy 
(még?) nincs meg a lehetőség 
arra, hogy egész évben a közönség 
elé lépjenek. 
Köszönet az elődöknek, az itt la-
kóknak és a vendégeknek is. Nagy 
öröm, hogy ebben a kőszegi ven-
dégfogadók is osztoznak, most ép-

Örökségünk bemutatása 
pen pl. öten a Szent Márton napi 
libalakoma ajánlatukkal. És a kő-
szegi borászok is együttműködnek, 
ők a változatos, lassan az egész 
éven átívelő remek boros rendez-
vényeikkel! Mindennek is köszön-
hetően az eddig Orsolya-nappal 
záruló kőszegi turisztikai év foko-
zatosan kiterjed, és „szerencsére” 
lassan már november első két hét-
végéjén is nehéz szállást foglalni 
Kőszegen! Hét térségi szállásadónk 
még tovább megy: Téli feltöltődés 
szállodai akciót indítanak éppen 
november 16-tól. Arról pedig, hogy 
programra is leljen a hozzánk ér-
kező, a Kőszegi Advent egész de-
cemberre kiterjedő programjai 
gondoskodnak.
Minden partnerünknek köszönjük 
az egész éves együttműködést!

Győrffy Gábor

A kőszegi evangélikus gyülekezet 
október 31-én, a Reformáció nap-
ján tartották ünnepi alkalmaikat. 
Délelőtt a szeretetotthonban volt 
a lakók és a gyülekezet tagjainak 
közös ünnepi úrvacsorai isten-
tisztelete. Délután az evangélikus 
templomban tartották meg az 
ünnepi úrvacsorai istentiszteletet, 

Evangélikus hírek
amelyen szolgált a gyülekezet 
kórusa Szász Judit és Csuka Ivett 
zenei kíséretével. 
Az evangélikus templomban de-
cember 2-án, advent első vasár-
napján 18.00 órakor tartják a 
hagyományos esti istentiszteletet 
a konfirmandusok szolgálatával, és 
az adventi ágak osztásával.
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Tornaterem
Az Árpád-házi Szent Margit Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium új tornatermének az 
ünnepélyes átadására 2018. no-
vember 14-én délelőtt kerül sor. 

Az új épületet Dr. Székely János 
megyéspüspök úr áldja meg, az 
ünnepséget megtiszteli jelenlété-
vel  Dr. Deák Hedvig nővér,  Soltész 
Miklós államtitkár, Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő, Básthy Béla 
alpolgármester.  

November 10-én 17.30 órai kezdettel az Árpád-házi iskola diákjai lam-
pionos felvonulást tartottak Szent Márton tiszteletére. A Jézus Szíve-
templom előtt a 7. és 8. osztályosok sorfalat állva fogadták a társakat.

November 13-án horvát nyelvű fatimai szentmise lesz körmenettel 
a Jézus Szíve templomban. A szentmisét bemutatja Ivan Karall daru-
falvai plébános. 
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Programajánló
November 13.  10.00 és 13.30 Jurisics vár lovagterem – Gyer-

mekszínházi Bérlet Soltis Színház: A két testvér
November 14.  18.00 Jurisics vár lovagterem – Márton-napi Új-

bor Kóstoló
November 15.  16.00  Jurisics vár lovagterem – Iskolamozi: Néma 

forradalom című film (egy NDK-s iskolaközösség 
néma lázadása 1956-ban a magyar forradalom 
mellett)

November 15. 17.00 Expedíció a turul sólyom (altáji kerecsen-
sólyom) hazájába. Váczi Miklós előadása mongóliai 
útjáról – Bechtold István Természetvédelmi Látoga-
tóközpont

November 16.  18.00 Jurisics vár lovagterem – Dumaszínház: Ko-
vács András Péter, vendég: Ráskó Eszter

November 17. 13.00 Avargyűjtés a Chernel-kertben – önkén-
tes munka

November 17.   19.00 Jurisics vár lovagterem – Központi Óvoda 
Bálja

November 23–december 23. Advent a Natúrparkban…ahogy 
mi szeretjük. Virágudvar (Táblaház u. 11.)

November 24.  14.00  Jurisics vár – Adventi Bütykölde
November 25. 16.00 Szent Erzsébet Jótékonysági koncert – 

Jézus Szíve Plébániatemplom
November 29. 17.00 Foltvarró kiállítás – Cséve Marianna, 

Lepold Zoltánné, Sándorné Draskovits Marianna. 
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont

December 1.     14.00 Jurisics vár – Adventi Bütykölde
December 1.  Adventi tárlat és jótékonysági árverés a Hotel 

Írottkőben. Csók István Művészkör
December 2. Hagyományos Mikulás túra – Kőszegi-hegység
December 2.  17.30 Jurisics tér  1. Adventi gyertya meggyújtása
December 3.    11.00-17.00 Jurisics vár –  Városi Véradás
December 5.  16.30 Jurisics vár – Mindenki Mikulása
December 7. 11.00 Temető – Megemlékezés és koszorúzás 

Kiss János altábornagy sírjánál 
December 7.     Jurisics vár lovagterem – EMSZKI szalagavató
December 8.  14.00 Jurisics vár – Adventi Bütykölde
December 8. 16.00 Adventklang német adventi éneklés – 

Kőszegfalvi templom
December 8.    19.00 Jurisics vár lovagterme – Csendes éj... mu-

sical a Kőszegi Vonósok és az Árpádházi isko-
lások előadása

December 9.  17.30 Jurisics tér 2. Adventi gyertya meggyújtása
December 10.  13.30 lovagterem Gyermekszínházi Bérlet: Me-

sebolt Bábszínház – Rumcájsz
December 11.  10.00 és 13.30 lovagterem Gyermekszínházi 

Bérlet: Mesebolt Bábszínház – Rumcájsz
December 15.     14.00 Jurisics vár – Adventi Bütykölde
December 15.  18.00 Jurisics vár lovagterem  –  Hajnalcsillag Ka-

rácsony
December 16.  17.30 Jurisics tér 3. Adventi gyertya meggyújtása
December 22.  19.00  Jurisics vár lovagterme – Cirákulum kará-

csonyi koncert
December 23. 17.30 Jurisics tér 4. Adventi gyertya meggyújtása
December 23.  19.00 Jézus Szíve Plébániatemplom – Concordia-

Barátság Énekegyesület karácsonyi hangver-
senye

Könyvtári hírek
Az idei Mátyás király emlékévhez kapcsolódó, 3-5. osztályos tanulók-
nak szóló rejtvénylap megfejtési és leadási határideje november 20. 
A feladatsor letölthető a könyvtár honlapjáról, vagy személyesen kérhető 
a gyermekrészlegben. (Vállalkozó szellemű 2. osztályosok is kitölthetik!)
Mivel december 1-je és 15-e (szombat) munkanap, a könyvtár mindkét 
részlege 8.30-tól 16.00 óráig várja látogatóit.
A gyermekrészlegben a „mesés környezet” kialakítását november 1-től 
egy kétszemélyes Meseasztal is szolgálja. A gyerekasztalba épített két táb-
lagép lehetővé teszi, hogy a gyerekek együtt olvassák és/vagy hallgassák-
nézzék a meséket. Az új berendezés a BOOKR Kids Mesetár által a 3-13 
éves korosztálynak nyújt minőségi szórakozást.
RENDEZVÉNY: 
November 16. (péntek) 16.30: Ifi olvasókör. Téma a Wattpad. 
November 22. (csütörtök) 17.00: Ilon Gábor előadása: Vaskori rítu-
sok. Szentély Bozsokon és szkíta testdíszítés. 
November 24. (szombat) 10.00: Diakuckó

GYERMEKKÖNVHETI RENDEZVÉNYEK (november 27–december 1.)
November 27. (kedd): Fenyőlegenda. Papírszínház óvodásoknak.
November 28. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
November 29. (csütörtök) 16.30: Mátyás király tréfái. A rejtvénylap 
eredményhirdetése.
December 1. (szombat) 15.00: Tarisznyások Együttes karácsonyvá-
ró koncertje óvodásoknak és kisiskolásoknak.
December 3. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub (az első emeleten és Ké-
zimunka-kör (a második emeleten).
December 4. (kedd): 15.00-17.00: Könyvtári Kézműves Kuckó az 
ünnepvárás jegyében.
December 8. (szombat) 10.00: Diakuckó  

„Csendes éj” musical 
December 8-án 19.00 órakor a lovagteremben mutatjuk be a 
musicalt, amely a világhírű „Csendes éj” születésének 200 évvel ez-
előtti történetét meséli el. A kőszegi előadásban kiváló magyar éneke-
sek lépnek fel, a zenekari kíséretet a Kőszegi Vonósok szolgáltatják, a 
darab színpadi megjelenítésében az Árpád-házi iskola színész csoport-
ja működik közre. Az előadók mindenkit szeretettel várnak. A belépés 
ingyenes, a jelentős költségekhez a szervezők a helyszínen adományo-
kat köszönettel elfogadnak.
Az előadás bensőséges színpadi ünnepet ígér, a nézőket visszarepíti 
1818 idejére, Franz Gruber falusi tanítóhoz és Joseph Moor vidéki pap-
hoz, hogy velük együtt élhessék át a leghíresebb karácsonyi énekünk 
születésének kalandos, drámai körülményeit.
A zeneszerző, Roland Baumgartner 21 évesen a legfiatalabb zeneiskolai 
igazgató volt Salzburgban. Legnagyobb zenekari műve, a „Missapaces” 
került bemutatásra az USA alkotmány 200 éves ünnepségén!

Uwe Scheer

ELADÓ
KŐSZEG belterületén, a Szul-
tán domb legszebb kilátású 
1622 m2 telkén, 2 szintes, 
100 m2, 5 szobás ház minő-
ségi kivitelezésben.
Érdeklődni: 06-30-9298-
413 telefonszámon és a 
hlclarinet@t-email.hu címen.
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A Lelkes család kiállítása 
November 28-án, szerdán 17 
órakor a Pesti Vigadó (Budapest, 
Vigadó tér 2.) V. emeleti kiállító 
termében Örökítés – Egy művész-
család alkotóvilága című kiállítást 
nyitják meg a Magyar Művészeti 
Akadémia, a Magyar Desing Kultu-
rális Alapítvány szervezésében. Az 
egyedi bemutatón a Lelkes család 
11 művészének alkotásai tekinthe-
tők meg január 27-ig minden nap 
10.00 – 19.00 óra között.

Emlékezés
Gyermekkorom legkedvesebb 
könyvei közé tartoztak Lel-
kes István kötetei. „A szép Kő-
szeg”(1943) és a „Kőszeg”- Ma-

gyar Műemlékek sorozatból a 
mai napig időtálló, alapos mono-
gráfia városunkról. 
A Lelkes családról szüleimtől 
sokat hallottam, de személyesen 
sokáig nem találkoztunk. Aztán 
a sors úgy hozta, hogy 1969-
ben, érettségi után Budapestre 
kerültem, ahol mindjárt az első 
két szemeszteremben Lelkes Ist-
ván ismertetett meg az ábrázo-
ló geometria rejtelmeivel. Olyan 
TANÁROM volt, akinek célratörő, 
sikeres módszereire és kedves, 
hangulatos óráira évtizedek múl-
tán is szívesen, nagy tisztelettel 
emlékezem.

Gy. Lovassy Klára

Nyílt nap a TEKI-ben
A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium a jövő tanévre vonatkozó beiskolázási nyílt napot tart 
2018. december 7-én (pénteken) 15 órától az iskola dísztermében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A Kőszegi Advent programjai 
NOVEMBER 23. Adventelő

17.30  „Advent a Natúrparkban, ahogy mi szeretjük…” kiállítás 
és vásár – megnyitó-ünnep a Virágudvarban 

NOVEMBER 25. Adventelő
16.00  Szent Erzsébet emlékezete – Ünnepi jótékonysági hangver-

seny a Jézus Szíve templomban

DECEMBER 1. 
15.00  A Tarisznyások együttes adventi koncertje óvodásoknak és 

kisiskolásoknak a Városi Könyvtárban
16.00  Muzsikáló advent-nyitogató a Virágudvarban
14.00-17.00 Karácsonyi Bütykölde a Jurisics várban (előzetes je-

lentkezéssel: 360-113) 
17.00  Adventi tárlat és jótékonysági árverés, Csók István Mű-

vészkör Egyesület, Hotel Írottkő

DECEMBER 2. 
14.00-19.00 A középkori város adventje a Jurisics téren
15.30  Karácsonyi gyermekénekek és játékok – Rózsabors együttes
16.00-18.00 Karácsonyi kézműves kaland családoknak újrahasz-

nosított anyagokból – a Natúrpark műhelyében
17.00  Ünnepre hangolunk – a kőszegi fúvósokkal
17.30  Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren (közös ének-

lés a Jézus Szíve templom kórusa részvételével)
18.00  Kendik Péter zongorajátéka

DECEMBER 5.
9.00-15.00 Mikulásváró foglalkozás gyermekeknek az Arany Egy-

szarvú Patikában
16.30   Mindenki Mikulása, Jurisics vár belső udvara (rossz idő ese-

tén a lovagteremben)

DECEMBER 8.
14.00-19.00 A Natúrparki Mesterek Adventje a Jurisics téren 
 (A legszebb kézzel készített karácsonyi ajándékok)
15.00  Régi magyar szentes dudásmuzsika – Juhász Balázs, sár-

vári dudás
16.00-18.00 Karácsonyi kézműves kaland családoknak újrahasz-

nosított anyagokból – a Natúrpark műhelyében
16.30  Karácsonyi népdalok – közös éneklés a Hajnalcsillag vezeté-

sével 
17.00  Tóth Magdus karácsonyi koncertje a Jurisics téren
18.00  Kendik Péter zongorajátéka
14.00-17.00 Karácsonyi Bütykölde a Jurisics várban (előzetes je-

lentkezéssel: 360-113)
19.00  „Csendes éj, …” – karácsonyi musical a Kőszegi Vonósok, 

énekesek és az Árpádházi iskola színészeinek előadásában a 
Jurisics vár lovagtermében

DECEMBER 9.
14.00-19.00 A Natúrparki Mesterek Adventje a Jurisics téren
 (A legszebb kézzel készített karácsonyi ajándékok)
14.30  Hegyaljai Betlehemes – Gencsapáti betlehemesek
15.00  Mese-játék gyerekeknek meleg kuckóban – Szalai Lilla, 

óvónő előadása
16.00  Swing-karácsony – a Radiogramm swing-band fellépése
16.00-18.00 Karácsonyi kézműves kaland családoknak újrahasz-

nosított anyagokból – a Natúrpark műhelyében
17.00  Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának fellépése
17.30  Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren (közös ének-

lés az Evangélikus templom kórusa részvételével)

Helyszín: Rendezvénytér. A belépőjegyes eseményen langallót, 
lángost, aszalt gyümölcsöt, lekvárt, házi finomságokat, és sok 
más ételt lehet kóstolni. A szomjúság ellen forralt bor, tea és 
szörp várja a vendégeket. A kilátónál helyi termékek vására lesz.  

Batyus bál
A Központi Óvoda Szülői Munka-
közössége szeretettel várja a szó-
rakozni vágyókat november 17-én 
a 24. Jótékonysági batyus bálra a 
Jurisics vár lovagtermébe. Kapunyi-
tás 19.00 órakor, a jó hangulatról 
a Kócos Ördögök zenekar gondos-

kodik. Vacsora rendelésére is van 
lehetőség; Gyöngyös Csaba készít 
finom hidegtálakat. A bálon fel-
lép a szombathelyi Salsa La Vida 
tánccsoport is, valamint a felaján-
lásoknak köszönhetően rengeteg 
nyeremény talál majd gazdára a 
tombolasorsoláson. A bál bevéte-
léből új kismotorokat, rollereket, 
bicikliket kapnak az ovisok. 
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Boksz: Hámori Luca az Ifjúsági Olimpián

Hámori Luca részese lehetett a III. Ifjúsági Olimpiai Játékoknak. Az első 
nem Ázsiában rendezett Ifjúsági Olimpiát Buenos Aires (Argentína) ren-
dezte. Luca október 16-án lépett szorítóba a legjobb négy közé jutásért. 
Ellenfele a hazai versenyző, Oriana Saputó volt. Hámori az elejétől irá-
nyítani próbált csak keveset ütött. Nem feküdt neki az ellenfél dulakodós 
stílusa. A második menet vége felé már betaláltak Luca ütései. Ellenfele 
padlózott is, bár a bíró nem számolt. Ellenfele sem volt túl aktív, de közbe-
ütéseivel gyűjtögette a segédpontokat. Hámori a harmadik menetben már 
valódi tudásának megfelelően öklözött, de ez már kevés volt a fordítás-
hoz. Luca nem volt megelégedve magával, csalódottan vette tudomásul 
az eredményt. Argentína és az Ifjúsági Olimpia rengeteg élménnyel gaz-
dagította. Búslakodásra nem sok ideje maradt. Hamarosan jön a Magyar 
Bajnokság, ahol a dobogó legfelső foka a cél.

További boksz-hírek
Október 6-án Ócsán rendeztek „Pofonpartit”. A 120 bokszoló között 5 
kőszegi lépett szorítóba. Gombai Dominik (utánpótlás 38 kg) és Ambrus 
Viktória (ifjúsági 69 kg) bemutatózott, de mindketten jobbak voltak el-
lenfelüknél. Buza Rómeó (serdülő 48 kg) és  Buza Rafael egyaránt győz-
tesen hagyta el a szorítót. Utóbbi ellenfele két számolás után a harma-
dik menetben feladta a mérkőzést. A legnagyobb falat Szoták Titusznak 
(ifjúsági 64 kg). Mindhárom menetben jobb volt válogatott kecskeméti 
ellenfelénél. Nem volt kérdés, hogy az ő kezét emeli magasba a mérkő-
zés bírája.
Kaposvár adott otthont a Női-Férfi Serdülő Magyar Bajnokságnak 
(október 24-27.). Búza Rafael (52 kg) és Rómeó (50 kg) képviselte a 
Fitt-Box-ot. Mindketten szorítóba léptek már az első versenynapon, s biz-
tos győzelemmel léptek tovább. A második versenynapon Rómeó vecsési 
ellenféllel vívott nagy csatát. Keményen ment előre, próbálta felülmúlni 
vetélytársát. A pontozók 3:2-re ellenfelét látták jobbnak így Buza Rómeó 
az ötödik helyen zárt. A harmadik versenynapon Rafael már a döntőért 
bokszolt. Nagy lendülettel kezdett, meglepte ellenfelét, akinek edzője a 
mérkőzést feladta. A döntőt a kecskeméti Bari Istvánnal vívta. Három 
magabiztos menettel győzött s ismételte meg bajnoki sikerét.
Hámori Ádám (91 kg) Pozsonyban (Szlovákia, október 27.), ezer néző 
előtt, remek hangulatban mérkőzött meg a cseh bajnokság ezüstérme-
sével. Ádám úgy bokszolt, ahogy kell: erősen kezdett, s a tempót még 
fokozni is tudta. A harmadik menetben test KO-val vetett véget a küz-
delemnek.

SPO
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Labdarúgás: Reménysugarak
A sorsolás szeszélye miatt az őszi szezon második felében jó pár olyan 
csapattal találkozik a Kőszeg, melyek a táblázaton közvetlen riválisokat 
jelentenek. Így minden pontnak, minden győzelemnek dupla jelentősége 
van. Nagyon kell figyelni ezekre a „hatpontos” derbikre. Hosszú sikerte-
lenség után, Ikervár ellen végre győzelemnek örülhettek a drukkerek. Az 
első félidei gólváltás után, a másodikban, Bujtás találatával itthon ma-
radt a három pont. Rum ellen fordulatos mérkőzést láthattak a kőszegi 
nézők. Vendég vezetés után, még az első játékrészben fordított a KFC. 
A második játékrészben újra a rumiak kerültek előnybe. A 87. percben 
újra egyenlített a Kőszeg, így legalább egy pontot megőriztek. Szent-
gotthárdon sikerült megszerezni a vezetést, a térfélcsere után azonban 
a gotthárdiak a maguk javára fordították az eredményt. Idegenben az 
1:3 vállalható eredmény. Mégis nagy kár érte: a kőszegiek győzelemmel 
beérték volna ellenfelüket a táblázaton, így hat pontra nőtt a hátrány. 
November 2-án a táblázat alján szerénykedő répcelakiak látogattak Kő-
szegre. Kötelező feladatot jelentett a győzelem. Hamar sikerült előnybe 
kerülni, s a fordulás után két perccel sikerült az előnyt megduplázni. Az 
ellenfél rosszul viselte a hátrányt. 16-os számú játékosuk, piros lappal 
már az 53. percben mehetett zuhanyozni. A megfogyatkozott vendégek 
nem tudtak csodát tenni. a KFC a 90. percben 5:0-lal állította be a 
végeredményt. Az ötgólos sikertől nem bízta el magát a csapat. Igaz 
Vasszécsenyben a házigazda hamar vezetést szerzett, de Réti klasszi-
kus mesterhármasával már a kőszegiek vezettek biztosan. A szécsenyiek 
még egyszer visszajöttek a meccsbe, de egyenlíteni nem tudtak, Érde-
kesség, hogy a rendes játékidő után még egy gólváltás volt, de a győztes 
kilétét nem befolyásolta.

Eredmények: 9. forduló Kőszegi FC-ÖTE Ikervár FC 2:1 (1:1), 10. 
forduló: Kőszegi FC-Rum FC 3:3 (2.1) gólok: Bujtás, Dévai, Dan, 11. 
forduló: Kiswire-Szentgotthárd VSE-Kőszegi FC 3:1 (0:1), gól: Dévai, 
12. forduló Kőszegi FC-Répcelaki SE 5:0 (1:0), 13. forduló Petőfi SE 
Vasszécseny-Kőszegi FC 3:4 (1:2)

A 9. és 10. fordulóban folytatta győzelemsorozatát a Kőszegfalvi SE. 
Gyöngyösfalut magabiztosan gyűrték le. Slankovits mesterhármast ért 
el. Vassurányban is az ő gólja döntötte el a váratlanul szoros mérkőzést. 
Ezután két olyan mérkőzés következett, melynek eredménye az élme-
zőny sorrendjére is nagy hatással volt. Telekes ellen a 16. percben már 
3 gólos volt a hátrány. Egy öngól is zavart okozott. Felzárkózni még 
sikerült, de egy újabb vendég találat eldöntötte a győztes kilétét. Bucsu 
ellen, bár a 4. percben már a kőszegfalviak értek el gólt, a későbbiekben 
a vendégek akarata érvényesült. A végére kiütéssé növelték előnyüket. 
Eddig a telekesiek és bucsuiak üldözték a kőszegfalviakat, most mind-
két csapat előzött. A 13. forduló nem volt balszerencsés Vasasszonyfán 
kilenc gólt rámoltak be a vendéglátók kapujába. A nagy különbségű 
győzelemmel, ha csak gólkülönbséggel is, de megőrizték dobogós he-
lyüket. (Esélyeiket javítja, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak 
riválisaiknál.)

Eredmények: 9. forduló: Kőszegfalvi SE-Gyöngyösfalu SE 5:0 (3:0), 
gólok: Slankovits (3), Bozóki, Németh, 10. forduló: Vassurány SE-
Kőszegfalvi SE 0:1 (0:0), gól: Slankovits, 11. forduló: Kőszegfalvi 
SE-Telekes MEDOSZ SE 3:4 (1:3), gólok: Bozóki, Pintér, Molnár, 12. 
forduló Kőszegfalvi SE-Bucsu KSK 2:7 (2:4), gólok: Pintér, Slankovits, 
Vasasszonyfa SE-Kőszegfalvi SE 1:9 (1:4), gólok: Pintér (3), Slankovits 
(2), Molnár, Nagy, Komáromi, Horváth.
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Jurisich: Iskolatörténeti siker

A Jurisich Miklós Gimnázium testnevelői mindig nagy hangsúlyt fektettek az 
atlétikai Diákolimpia versenyeire. Egyéniben már jó néhány sikeres atléta 
koptatta az iskola padjait. Csapat versenyszámokban azonban ritkán sikerült 
beverekedni magukat az igazolt atlétákkal felálló legjobbak közé. A 2018-as 
év jól indult: az iskola  VI. korcsoportos mezeifutó csapat pontszerző helyen 
zárt a gödöllői országos döntőn. A pályabajnokság 4x400 méteres váltója 
meghozta a nagy sikert. A győri döntőn a dobogó harmadik fokára állhattak. 
Az új tanév első atlétikai Diákolimpiája az Ügyességi és Váltófutó Csapat-
bajnokság volt. A 2000-es években három alkalommal jutott el csapatuk 
az országos döntőbe: 2012-ben a lány gerely, 2013-ban a fiú távolugró és 
2014-ben a fiú gerelyhajítók. A távolugrók jutottak legmesszebb. Ötödik 
helyen végeztek. Idén egyszerre három csapat is képviselhette a Jurisichot 
Budapesten a BSE Ikarus pályán rendezett döntőn: a fiú távolugrók és 
gerelyhajítók valamint a svédváltó. A meghívott csapatok eredményeit át-
nézve izgatottan, nagy várakozással készülődtek a fiatalok. Az időjárás nem 
kedvezett a versenynek. Kellemetlen hűvös, esős időben került sor a nagy 
megmérettetésre. A gerelyesek a csúszós nekifutón kissé elmaradtak megyei 
eredményüktől. 10. helyen végeztek. A fiú távolugrók az esővel is megküz-
döttek. Pethő Márton egyéni csúcsa és a többiek egyenletes teljesítménye 
megalapozta a reményeket. A végső eredményre ugyan sokáig kellett várni, 
de megérte. Az iskola első diákolimpiai csapatezüstjének örvendezhettek. 
A távolugró éremmel nem volt vége. A svédváltóban (100-200-300-400 
m) is szép eredményben bíztak a versenyzők és tanáraik. Az első, papiron 
gyengébb futam, rájuk ijesztett. Nagyon jó időket futottak. A Jurisich a má-
sodik futamban rajtolt. Pethő Márton már harmadik helyen indította Sárközi 
Dominikot, aki nagyot küzdve második helyre hozta be a váltót. A küzdelem 
nagyságát mutatja, hogy az első futam győztesét 8 századmásodperccel előz-
ték meg. Az első hat csapat két másodpercen belül ért célba.

Eredmények: távolugrás 2. Jurisich 6,0475 m (A csapat tagjai: Pethő 
Márton 6,64, Pászner Benedek 5,91, Németh Szabolcs 5,81, Windisch 
András 5,71, Iker Flórián 5,36,), gerelyhajítás 1. Jurisich 35,61 m, (A 
csapat tagjai: Fekete Gellért 39,18 Pethő Márton 34,23, Pászner Be-
nedek 32,29, Kővári Bence 29,11, Al-Rashet Hamza Ahmed 28,88), 
svédváltó 2:02,34 (A csapat tagjai: Kovács Máté, Pászner Benedek, 
Pethő Márton, Sárközi Dominik). Testnevelő tanárok: Tóth Botond és 
Hani Tibor. Pethő Márton és Sárközi Dominik edzője Lengyák György.

Kosárlabda: Győzelem nélkül
A második fordulóban Szombathelyre utazott a KSE. A mérkőzés toronyma-
gas esélyesei a házigazdák voltak. Három NB I-et is megjárt kosaras pattog-
tatott a csapatban. Egyetlen pillanatig sem hagytak kétséget a győztes kilétét 
illetően. Az első negyedben kényelmes előnyt építettek ki. A továbbiakban 
csak a különbségre kellett vigyázniuk. Újabb idegenbeli mérkőzés követke-
zett. A büki csapat régi ellenfele a kőszegieknek. Ezúttal a házigazdák fris-
sebbek, dinamikusabbak voltak, ugyanakkor meglehetősen sokat hibáztak, 
így nem sikerült számottevő előnyt kialakítaniuk, de a 38. percig a KSE sem 
tudott igazán közel kerülni hozzájuk. Akkor feljöttek egy triplányi távolságra, 
de az utolsó két percben a támadásokba hiba csúszott, a bükiek pedig az 
ellentámadásokból könnyű kosarakat szerezve bebiztosították győzelmüket.

Eredmények: 2. forduló 9700.hu Ingatlaniroda-Kőszegi SE 80:58 
(21:9, 18:15, 18:16, 23:18), 3. forduló Büki TK-Kőszegi SE 51:43 
(12:10, 13:11, 13:8, 13:14)

Jurisich siker a Tinódi-kupán
Közel fél évszázados története van a sárvári gimnázium középiskolás at-
létika versenyének a Tinódi-kupa, Pünokösthy Huba Emlékversenynek. A 
verseny népszerű, sok iskola küldi el atlétáit. A Jurisich gimnázium test-
nevelői is fontos céljaik között tartják számon a minél jobb szereplést. A 
lányok jó párszor végeztek a pontverseny élén, s őrízhették egy évig a ván-
dorserleget. A fiúknál a Bolyai gimnázium egy ideje egyeduralkodó volt, 
a Jurisich általában a csapatverseny dobogójáért harcolt. Tavaly a fiúk és 
lányok is második helyen zártak, de az összesített pontversenyben az élen 
végeztek. Idén minden összejött. Mindkét csapat megnyerte a pontver-
senyt. (A fiúk a kétezres években első ízben.) A fiúk pontversenyét 143,5 
ponttal nyerte a JMG a 129 pontos Bolyai és 93,5 pontos Gépipari előtt. 
A lányok 117,5 ponttal végeztek az élen a rendező Tinódi (93 pont) és a 
Kanizsai gimnázium (83 pont) előtt. Az egyéni mérleg 8 első, 3 második 
és 8 harmadik helyezés.

Egyéni győztesek: V. korcsoport Medvegy Nóra 1500 m 5:48,7, 
Hajas Martina 800 m 2:42,3, VI. korcsoport Sárközi Dominik 100 m 
11,2, Pethő Márton távolugrás 653, Windisch András 800 m V-VI. kcs 
fiú váltó 4x100 44,7, fiú váltó 4x400 3:51,1, leány váltó 4x400 4:44,5.
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